
Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11)  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση    : Τ.Θ. 70360  ΤΚ 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ                    ΠΡΟΣ :  

Πληροφορίες: Φ. Κουμανδράκη          Κεντρική Ένωση 

Τηλέφωνο       : 2108916233           Επιμελητηρίων Ελλάδος 

FAX                  : 2108916384                          Ακαδημίας 6. τκ 10671 Αθήνα 

e-mail             : d11e@hcaa.gr                     (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 

         

                

 

ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού, 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς 

διάρκειας διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου 

αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT)                

(CPV 48190000-6). 

  

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             

-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                           

               

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    

Δ11/Ε  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή Διοικητού 

Η Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης 

Οικονομικού-Εφοδιασμού 

 

Χ. Χορταριά 
 

 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 14/01/2020

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 1362

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

Σελίδα 2 από 2 

 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια 

αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας, διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης 

μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT) - 

CPV 48190000-6. 

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ειδών. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.  

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:     20 / 01 / 2020 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:         21 / 01 / 2020 και ώρα 10:00 

Συνολικός Προϋπολογισμός :  € 74.400,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ). 

Χρηματοδότηση :  Tακτικός προϋπολογισμός 2020  ΑΛΕ 3140301001 
Τόπος παράδοσης : Η προμηθεύτρια εταιρία θα παραδώσει τις εν λόγω άδειες στη Σχολή Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΣΠΟΑ)   

Γλώσσα : Ελληνική  

Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.  Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής : 

  Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.    

  Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης 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 θα αφορούν τη Διακήρυξη έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΑΔΑΜ : 20PROC006147494).  

Επίσης, δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:64ΠΥ465ΧΘΞ-ΚΨΡ) 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών καθημερινά και 

ώρα 09:00 – 14:00 στο τηλ . 210 8916233.          

 Ελληνικό,  10-01-2020 
                  

Η Αν. Προϊσταμένη 
Οικονομικού & Εφοδιασμού 

Χ. Χορταριά 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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