Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2016
Προς:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη διαγωνισμού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κυρία/ε,
Πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδος ανακοινώνει τη
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την προμήθεια «Χαρτί Υγείας». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 5/7/2016 και ώρα 00:00 .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/7/2016 και ώρα 17:00
Προϋπολογισμός: €161.200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού €2.600,00. Με την υπογραφή
της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με 5% του
συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Τρόπος πληρωμής: Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους
κατωτέρω τρόπους πληρωμής:
α) Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους
β) Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς ΦΠΑ με την υπογραφή της σύμβασης, με την κατάθεση
Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
157 του Ν. 4281/2014.
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Το 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 αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι
την
ημερομηνία
διεξαγωγής
του
Διαγωνισμού,
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» - α/α
συστημικού διαγωνισμού (24282) ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ ΩΔ724653ΟΞ-719)
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και
Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09:00-14:00, τηλ. 0030 210
8916356 (Α. Πανούτσος).

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Λειτουργός,
Τμήμα Βιομηχανίας
για Γενικό Γραμματέα.
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