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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια &
Εγκατάσταση Συστημάτων Υπηρεσίας Αυτόματης Εκπομπής Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής Αεροδρομίου (Voice/Data LinkATIS) & Συστήματος Υπηρεσίας Αυτόματης Εκπομπής Μετεωρολογικών Πληροφοριών Αεροσκαφών εν Πτήσει (Voice/Data Link
VOLMET)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον συστημικό διαγωνισμό με α/α 143516.
CPV : 32581000-9
H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 22/11/2021 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 10/01/2022 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 14/01/2022 και ώρα 10:00.
Χρόνος παράδοσης :
Τα επιμέρους υλικά (συσκευές, μονάδες, κ.λπ.) του προσφερόμενου είδους θα παραδοθούν από τον προμηθευτή στις αποθήκες της
ΥΠΑ, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών - εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου - από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης των συστημάτων ATIS/VOLMET εγκατεστημένων και σε πλήρη λειτουργία δε θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου της ποσοτικής παραλαβής του υλικού και θα γνωστοποιηθεί με δήλωση του
αναδόχου περί ετοιμότητας έναρξης των τεχνικών ελέγχων αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης (SAT - Site Acceptance Tests)
Τόπος παράδοσης :
Αποθήκες ΥΠΑ.
Τα προς προμήθεια συστήματα θα εγκατασταθούν σε χώρους της Αεροναυτιλίας σε Περιφερειακά Αεροδρόμια και στο ΚΕΠΑΘΜ
Χρόνος παραλαβής :
Η ποσοτική παραλαβή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία της οικείας σύμβασης, από την αρμόδια
επιτροπή της ΥΠΑ, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παράδοσης του υλικού στις αποθήκες
της ΥΠΑ.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους της σύμβασης θα
πραγματοποιηθεί, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ποσοτικός έλεγχος, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση του προσωπικού, ο
ποιοτικός έλεγχος (τεχνικός και επιχειρησιακός) των προς προμήθεια συστημάτων ATIS/VOLMET και δεν θα υπάρχουν ανοικτά
σημεία, τα οποία να χαρακτηρίζονται από την αρμόδια επιτροπή της ΥΠΑ ως σημαντικά, για την τεχνική και επιχειρησιακή
εκμετάλλευση του συστήματος.
Η έναρξη του ποιοτικού ελέγχου (τεχνικός και επιχειρησιακός) θα πραγματοποιηθεί με την δήλωση του αναδόχου περί ετοιμότητας
έναρξης των τεχνικών ελέγχων αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης (SAT - Site Acceptance Tests).
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των τεχνικών ελέγχων αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης και των επιχειρησιακών
ελέγχων δε θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη χρονική στιγμή δήλωσης του αναδόχου περί ετοιμότητας έναρξης των τεχνικών
ελέγχων.
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 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς
ΦΠΑ.
Για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας του συστήματος ίσου με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής λειτουργίας:
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Το προς προμήθεια σύστημα θα καλύπτεται στο σύνολό του (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) από εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, που θα αρχίζει από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους
Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 255 του Ν. 4412/16,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 254 του ιδίου νόμου.
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.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης
εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 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 τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για
υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/ 22-03-1994).
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, ΣΑΕ 2711, βάσει
των κάτωθι δικαιολογητικών :
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016, β)
Τιμολόγιο του αναδόχου, γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δ) Παραστατικό διακίνησης αγαθών, ε)
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα (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, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» α/α 143516).
Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ.
210 8916307 (Α. Κιούσης).
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε : 18/11/2021.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού

Ε. Θεοδοσίου

