
Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ( ∆11)  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 

 
 

 

 
               

     

Ταχ. ∆/νση     :  Παλαιός Πύργος ΠρώηνΤαχ. ∆/νση     :  Παλαιός Πύργος ΠρώηνΤαχ. ∆/νση     :  Παλαιός Πύργος ΠρώηνΤαχ. ∆/νση     :  Παλαιός Πύργος Πρώην    

                                                                                                                            Ανατολικός Αερολιµένας Ανατολικός Αερολιµένας Ανατολικός Αερολιµένας Ανατολικός Αερολιµένας     

                                                                                                                            Τ.Κ. 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ.Κ. 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ.Κ. 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ.Κ. 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ        

Πληροφορίες: Α. Πανούτσος                                                                 ΠΡΟΣ :  

Τηλέφωνο       : 210-8916212                         Κεντρική Ένωση 

FAX                  : 210-8916384                                    Επιµελητηρίων Ελλάδος 

e-mail             : d11e@hcaa.gr                       Ακαδηµίας 6. τκ 10671 Αθήνα 

                                                                       (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr)          

                

 

ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ     

               ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

    Σας διαβιβάζουµε περίληψη ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για 

την προµήθεια « α)Μονάδων  µετατροπής  διεπαφών  αναλογικών  κυκλωµάτων  

επικοινωνιών  φωνής σε διεπαφές VoIP για το ΚΕΠΑΘΜ  β) Συστήµατος µετατροπής 

πρωτοκόλλων  αναλογικών  κυκλωµάτων  επικοινωνιών  φωνής  σε VoIP για τον Αερολιµένα 

Κω», ∆/ξη 27/2019 

(CPV 34967000-3). 

  

Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας. 

 

 

               

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) Ανακοίνωση                             

              

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:    
∆11/Ε                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή ∆ιοικητού 

         Η Προϊσταµένη ∆ιεύνθυσης               

        Οικονοµικού -Εφοδιασµού 

  

 

 

Χ. Χορταριά    

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 25/10/2019

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 42613

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

Σελίδα 2 από 2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής την προµήθεια  

« α )Μονάδων  µετατροπής  διεπαφών  αναλογ ικών  κυκλωµάτων  επ ικο ινων ιών  φωνής σε διεπαφές VoIP για το  

        ΚΕΠΑΘΜ 

 β) Συστήµατος µετατροπής πρωτοκόλλων  αναλογικών  κυκλωµάτων  επικο ινωνιών  φωνής  σε VoIP για τον Αερολιµένα 

Κω» 

 

 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :  6-11-2019  και ώρα 00:00 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών :  12-11-2019 και ώρα 17:00 

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προϋπολογισµός : € 150.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). 

CPV : 34967000-3   

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσο µε το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

Με την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς 

ΦΠΑ. 

Τρόπος πληρωµής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής : 

α) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

β)  Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και 

την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας 

µε το συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή 

www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη 

∆ιακήρυξη µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

(στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» α/α Συστήµατος: 80744), ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 

http://diavgeia.gov.gr.                            

Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών, καθηµερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 

210-8916212 (Α. Πανούτσος ). 

 

 

                                           Η Προϊσταµένη ∆ιεύνθυσης                

                                             Οικονοµικού -Εφοδιασµού 

            

                                                                                               

                                                         

         Χ. Χορταριά                     

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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