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 Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών 

και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων. 

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             

-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                           

               

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    

Δ11/Ε (2)                                                    
 

 
 

Με εντολή Διοικητού 

Η  Αν. Προϊσταμένη  Δ/νσης 

Οικονομικού-Εφοδιασμού 

Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

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 και εγκατάσταση 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων». 

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, όπου οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. 

Η παρούσα  προκήρυξη αφορά το συστημικό διαγωνισμό με α/α 81832  CPV : 34967000-3 (Συστήματα επικοινωνίας αερολιμένων (COM)) 

Προϋπολογισμός : € 11.749.000,00 (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 11.749.000,00, συμπεριλαμβανομένου νομίμων κρατήσεων και  ΦΠΑ 

24%, η οποία αναλύεται σε 7.192.000,00€ για τα πέντε (5) Συστήματα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) για τους 

Αερολιμένες Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Κω, Ρόδου και Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ)  και σε 4.557.000,00€ για τα δέκα 

τέσσερα (14) Συστήματα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) Περιφερειακών Αερολιμένων (ΚΑΑΛΔ (Αλεξανδρούπολη), 

ΚΑΛΜΗ (Λήμνος), ΔΑΣΤ (Σητεία), ΚΑΜΛ (Μήλος), ΚΑΣΜΑ (Σάμος), ΚΑΚΒΑ (Καβάλα), ΚΑΚΛΚ (Καλαμάτα), ΚΑΙΩΠ 

(Ιωάννινα), ΚΑΧΙΟ (Χίος), ΚΑΣΚΠ (Σκιάθος), ΚΑΚΠ (Κάρπαθος), ΚΑΠΑ (Πάρος), ΚΑΑΚ (Άκτιο)), καθώς και για το ΚΗΕΜΣ 

(Ελληνικό). 

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από έναν προμηθευτή και για τα δύο (2) είδη. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :  22/03/2021                  και ώρα 15:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :                 16/04/2021                   και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  22/04/2021 

Τόπος παράδοσης:  Ανωτέρω αναφερόμενες Μονάδες. 

Χρόνος παράδοσης: Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παράδοσης των προσφερομένων συστημάτων, έως την ημερομηνία έναρξης 

των Ελέγχων Αποδοχής (SAT), δεν θα ξεπερνά τους: 

 είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τα πέντε (5) Συστήματα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) για τους Αερολιμένες 

Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Κω, Ρόδου και Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) 

 δεκαοκτώ (18) μήνες για τα δέκα τέσσερα (14) Συστήματα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) Περιφερειακών 

Αερολιμένων (ΚΑΑΛΔ (Αλεξανδρούπολη), ΚΑΛΜΗ (Λήμνος), ΔΑΣΤ (Σητεία), ΚΑΜΛ (Μήλος), ΚΑΣΜΑ (Σάμος), 

ΚΑΚΒΑ (Καβάλα), ΚΑΚΛΚ (Καλαμάτα), ΚΑΙΩΠ (Ιωάννινα), ΚΑΧΙΟ (Χίος), ΚΑΣΚΠ (Σκιάθος), ΚΑΚΠ (Κάρπαθος), 

ΚΑΠΑ (Πάρος), ΚΑΑΚ (Άκτιο)), καθώς και για το ΚΗΕΜΣ (Ελληνικό) 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Χρόνος παραλαβής : Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων (SAT) θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες, από την 

παράδοση προς έλεγχο και του τελευταίου συστήματος. 

Με την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, θα αρχίσει η επιχειρησιακή αξιολόγηση (active trials) του συστήματος VCS, για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρησιακής αξιολόγησης (active trials), την εγκατάσταση των υλικών στην οριστική τους θέση 

και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του προμηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, καθώς και 

ότι δεν εκκρεμούν διορθωτικές ενέργειες, για σημαντικά ανοιχτά σημεία (κατηγορίας Β), συντάσσονται πρωτόκολλα ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής καθενός εκ των ειδών (Α και Β) της σύμβασης. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,ήτοι: €189.500,00 

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

ισχύος δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

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 

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 8% για εργασίες επί 

του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 
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Η πληρωμή του αναδόχου  θα πραγματοποιηθεί βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 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 και ζ) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με 

φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας,.  

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, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο 

πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας http://diavgeia.gov.gr  (ΑΔΑ:                                    

ΡΡΒΘ465ΧΘΞ-ΩΧ8) και του ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008297439).     

Ημερομηνία  αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :12/03/2021                        

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 

8916263 (Δ. Οικονόμου).                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     H Προϊσταμένη   

   Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού 

     Χ. Χορταριά      
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