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ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 07/2019 Διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 07/2019

Πειραιάσ,
02 Ιουλίου 2019
Αρικ.Πρωτ.: 2832.7/50061/2019

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2Ο προκθρφςςει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνιςμό, Διεκνοφσ
υμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
«Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για την ΑΕΝ/Καλφμνου», για τισ ανάγκεσ τθσ Ακαδθμίασ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των
κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟ Α): Προςομοιωτήσ Γεφφρασ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλφμνου, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 450.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ
Αριθμόσ: 73702,
ΕΙΔΟ (Β): Προςομοιωτήσ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλφμνου, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ
Αριθμόσ: 73703,
ΕΙΔΟ (Γ): Εργαςτήριο Πολυμζςων για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλφμνου, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 68.888,89 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ
Αριθμόσ: 73704,
ΕΙΔΟ (Δ): Εργαςτήριο εφαρμογών Φυςικήσ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλφμνου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 15.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
υςτημικόσ Αριθμόσ: 73705,
ΕΙΔΟ (Ε): Εξοπλιςμόσ Μετεωρολογίασ και διαφόρων οργάνων για τισ ανάγκεσ τθσ
ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλφμνου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 21.111,11 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73706,
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων ογδόντα πζντε χιλιάδων ευρώ #785.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΠΑ #633.064,52€#, Φ.Π.Α.: #151.935,48€#).
όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ Πίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ Διακιρυξθσ,
ΚΑΙ
Επαναλθπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Διαγωνιςμό, Διεκνοφσ υμμετοχισ, για τθν «Προμήθεια εξοπλιςμοφ
Ακαδημιών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ΤΡΟΤ - ΧΙΟΤ – ΟΙΝΟΤΩΝ» και «Εξοπλιςμοφ των Ακαδημιών και
Δημοςίων χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τθσ
ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟ (Σ): Αναβάθμιςη RADAR ARPA ςε προςομοιωτή γεφφρασ για τθν ΑΕΝ ΤΡΟΤ προχπολογιςμοφ
#320.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73929
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EΙΔΟ (Η): Προςομοιωτήσ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τθν ΑΕΝ ΤΡΟΤ προχπολογιςμοφ #180.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73930
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ πεντακοςίων χιλιάδων ευρώ #500.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και
λοιπϊν κρατιςεων) (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: #403.225,81€#, ΦΠΑ: #96.774,19€).
ΕΙΔΟ (Θ): Αναβάθμιςη RADAR ARPA ςε προςομοιωτή γεφφρασ για τθν ΑΕΝ ΟΙΝΟΤΩΝ προχπολογιςμοφ
#320.000,00 €# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73931
ΕΙΔΟ (Θ): Εργαςτήριο καυςίμων-λιπαντικών για τθν ΑΕΝ ΧΙΟΤ προχπολογιςμοφ #169.572,65€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73932
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τετρακοςίων ογδόντα εννζα χιλιάδων πεντακοςίων εβδομήντα δφο ευρώ και
εξήντα πζντε λεπτών του ευρώ #489.572,65€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 394.816,65€ ΦΠΑ : 94.756,00€).
ΕΙΔΟ (Ι): Προςομοιωτήσ Γεφφρασ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προχπολογιςκείςασ αξίασ
#450.000,00 €# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73933
ΕΙΔΟ (ΙΑ): Προςομοιωτήσ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προχπολογιςκείςασ αξίασ
#150.000,00 €# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ Αριθμόσ: 73934
ΕΙΔΟ (ΙΒ): φςτημα προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χώρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00 €# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων) υςτημικόσ
Αριθμόσ: 73935,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ επτακοςίων χιλιάδων ευρώ #700.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και
λοιπϊν κρατιςεων) (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 564.516,13€ ΦΠΑ : 135.483,87€), όπωσ αυτά αναλυτικά
περιγράφονται ςτουσ Πίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ Διακιρυξθσ,
ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ αξίασ ςφμβαςησ δφο εκατομμυρίων τετρακοςίων εβδομήντα τεςςάρων
χιλιάδων πεντακοςίων εβδομήντα δφο ευρώ και εξήντα πζντε λεπτών του ευρώ #2.474.572,65€# με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: #1.995.623,10€#, ΦΠΑ: #478.949,55€).
 Αριθμόσ διακήρυξησ: 07/2019.
 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν
Διαγωνιςμϊν.
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:

Ελλάδα
EL307 (Πειραιάσ)
Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2
185 10
Τποπλοίαρχοσ Λ Λελάκθ Αναςταςία,
Ανκυπαςπιςτισ Λ Κίρκου Χρυςοφλα
213 137 4652/4653
213 137 1361
www.hcg.gr / www.yen.gr
dipea.b@yna.gov.gr

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ: Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο αποτελεί “Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι
(ΚΚΑ)’’ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.
Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.: Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ναυτιλία κακϊσ και θ
Δθμόςια Σάξθ και Αςφάλεια
Κωδικοί CPV: Για κάκε υπό προμικεια είδοσ: 31710000-6 Ηλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ / 48000000-8 Πακζτα
Λογιςμικοφ & υςτιματα Πλθροφορικισ / 38540000-2 Μθχανζσ και ςυςκευζσ δοκιμϊν και μετριςεων /
38100000-6 Όργανα πλοιγθςθσ και μετεωρολογίασ / 38127000-1 Μετεωρολογικοί ςτακμοί / FA 01-6 Για
εκπαιδευτικι χριςθ.
Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
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Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) ΑΕΠ 067/1,ΑΕΠ 088/1 και ΑΕΠ 008/1 ωσ ακολοφκωσ:
 ΑΕΠ 067/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2019ΕΠ06710010/MIS-5043157)ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:48226/0605-2019 (ΑΔΑ: Ω9Σ2465ΧΙ8-1ΞΩ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ του ΤΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ.
Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Πράξθ «Προμικεια
τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με βάςθ τθν αρ. πρωτ.:1301/16-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΔ7ΛΞΚΓ7,ΑΔΑΜ: 19REQ004913394) Απόφαςθ ζνταξθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου /Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου.
 ΑΕΠ 067/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2016ΕΠ06710056/ MIS5002361) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:125359/2811-2016 (ΑΔΑ:6ΘΔ84653Ο7-ΗΕΞ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ του ΤΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ.
Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο 1 και 2 τθσ
Πράξθσ : «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ φρου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ.4488/19-10-2016
Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου /Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:
7ΗΔ57ΛΞ-ΩΤΡ ΑΔΑΜ: 19REQ005054649), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 722/14-03-2018
(ΑΔΑ: 7Σ1Κ7ΛΞ-Ξ5Κ).
 ΑΕΠ 088/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2016ΕΠ08810058/ MIS5002706), ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
139332/23-12-2016 Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ του ΤΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΑΔΑ:7Ν8Φ465ΧΙ8-ΘΓ).Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτα υποζργα
1, και 4 τθσ Πράξθσ : «Βελτίωςθ υποδομϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ - Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν
Εμπορικοφ Ναυτικοφ Χίου - Οινουςςϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020», με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ.: οικ.4391/21-12-2016 (ΑΔΑ:Ω9ΤΞ7ΛΩΑ4Η, ΑΔΑΜ: 19REQ005054419) Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου /Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π.
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.πρωτ.: οικ.365/27-02-2018 (ΑΔΑ:
ΨΒΟ47ΛΩ-ΘΜΔ) απόφαςθ ζνταξθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου /Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π.
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
 ΑΕΠ 008/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2017ΕΠ00810070/MIS 5010358), ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 139465/1812-2017 Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ του ΤΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΑΔΑ: Ψ7Β465ΧΙ8-Γ0). Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτα υποζργα 1, 2 και 3 τθσ
Πράξθσ : «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ.:
5505/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΤΘ7ΛΛ-ΣΩ4, ΑΔΑΜ: 18REQ003210716) Περιφζρειασ Κεντρικι Μακεδονίασ/
Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Η παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και από
Εκνικοφσ Πόρουσ ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΠΑ 20142020), «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΠΑ 2014-2020), κακϊσ επίςθσ και «Κεντρικι Μακεδονία 20142020»(ΕΠΑ 2014-2020)
Σόποσ παράδοςησ:
Για τα είδθ (Α) ζωσ και (Ε): [κωδικόσ NUTS: EL421 (Νότιο Αιγαίο)], ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΚΑΛΤΜΝΟΤ,
για τα είδθ (Σ) και (Η): *κωδικόσ NUTS: EL422 (Νότιο Αιγαίο), ΑΕΝ/ΤΡΟΤ,
για το είδοσ (Θ): *κωδικόσ NUTS: EL41 (Βόρειο Αιγαίο), ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ,
για το είδοσ (Θ): *κωδικόσ NUTS: EL413 (Χίοσ), ΑΕΝ/ΧΙΟΤ,
για τα είδθ (Ι) και (ΙΑ): *κωδικόσ NUTS: EL522 (Θεςςαλονίκθ), ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και
για το είδοσ (ΙΒ): *κωδικόσ NUTS: EL522 (Θεςςαλονίκθ), ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
 Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδών, είτε τμηματικά για
οποιοδήποτε είδοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Πίνακεσ υπό προμήθεια ειδών ςτισ
Γενικζσ Πληροφορίεσ τησ Διακήρυξησ.
 Θμερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 02-05-2019.
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 Χρόνοσ παράδοςησ:
















Για τα είδθ (Α), (Β), (Σ), (Η), (Θ), (Θ), (Ι) και (ΙΑ): εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ
υπογραφισ τθσ φμβαςθσ, για τα είδθ (Γ), (Δ) και (Ε): εντόσ ενόσ (01) μθνόσ από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ και
για το είδοσ (ΙΒ): εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ.
Είδοσ Διαδικαςίασ: Ανοικτι διαδικαςία.
Κριτήριο Ανάθεςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ
ποιότθτασ-τιμισ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 06-08-2019 και ζωσ ϊρα 15:00,
ςτη διαδικτυακή πφλη του Ε..Θ.Δ.Θ.., θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν
12-08-2019 και ϊρα 11:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 318) από τθν αρμόδια Επιτροπι.
Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), από
τθν 08-05-2019 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ
προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν Διακιρυξθ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι δώδεκα (12) μήνεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Γλώςςα προςφορών θ Ελλθνικι. Κατ’ εξαίρεςθ, ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν
αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το Βιβλίο ΙV άρκρα 345 ζωσ 374, του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ Δ/ξθσ. Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να
του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι
πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν
(ΑΕΠΠ), προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμα του. Η
προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω του ΕΗΔΗ και θ προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ
είναι: (α) 10 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) 15 θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, (γ) 10 θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ
πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 15 θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗ. ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ προςφυγισ είναι 15
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα
ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 5 του Π.Δ.39/2017, το οποίο
επιςυνάπτεται ςε μορφι .pdf και το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ
προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ
ενζργεια.
Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ:
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (εκτόσ ΦΠΑ), με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
Μ ε τ η ς υγ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η ς η τ η σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ η σ
Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ
Ευρωπαϊκή Ζνωςη
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ
Κωδικόσ ΟΠ : 5043157 ( Κωδ. Απόφαςησ :6973)
Κωδικόσ ΟΠ : 5002361 ( Κωδ. Απόφαςησ :2015)
Κωδικόσ ΟΠ : 5002706 ( Κωδ. Απόφαςησ : 2492)
Κωδικόσ ΟΠ : 5010358 ( Κωδ. Απόφαςησ : 3688)

ελίδα 4 από 5

ΑΔΑ: ΨΓ6Η4653ΠΩ-6ΨΠ





εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1
περ. δ του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ςε ποςοςτό
2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ οποία ιςχφει όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ και κα είναι ςφμφωνα με το υπόδειγμα Α’
του Παραρτιματοσ Γ’ τθσ Δ/ξθσ. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.
Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆ιεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213-137-4652/4653 κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενϊ ςυςτθμικά είναι διακζςιμθ
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η..Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
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