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ΘΕΜΑ:   Περίληψη συνοπτικού διαγωνισµού 

     

  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την  
Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ 
(ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών) 

 

 (CPV: 48710000-8) . 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 120 ηµέρες 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών      7/7/2020 και ώρα 14:00 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού            8/7/2020 

  Συνολικός Προϋπολογισµός : 3.200,00   ευρώ  ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% ). 

Χρηµατοδότηση :  Tακτικός προϋπολογισµός 2020  ΑΛΕ 3140301001  

Τόπος παράδοσης :  Κέντρο ∆εδοµένων Πληροφορικής ΥΠΑ, Πύργος πρώην Ανατολικού 

Αερολιµένα , ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Γλώσσα : Ελληνική  

Εγγυήσεις : Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.  

?ικαιούµενοι 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 Σ?Σ, 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  
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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 ?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 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ?ηµοσίων 

Συµβάσεων ( Α?ΑΜ : 20PROC00006915449).  

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

ώρα 09:00 – 14:00  στο τηλ . 210-8916212 

           
 Ελληνικό    24-6-2020 
 
 
                  
 
 

Η Αν. Προϊσταµένη 
Οικονοµικού & Εφοδιασµού 

 
 
 Χ. Χορταριά 
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