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ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 01/2019 διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν.
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΘΚΩΝ
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 01/2019

Πειραιάσ, 31 Ιανουαρίου 2019
Αρικ. Πρωτ.: 2832.5/7807/2019

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό,
διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ , με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
«Προμικεια Περιπολικϊν καφϊν για τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν ΤΝΑΝΠ/ΑΛ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», ςυνολικισ
εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ςαράντα εννιά εκατομμυρίων ευρϊ #49.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ).
 Αριθμόσ διακήρυξησ: 01/2019.
 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν
Διαγωνιςμϊν.
Χϊρα
: Ελλάδα
Πόλθ (Κωδικόσ NUTS)
: EL307 (Πειραιάσ)
Σαχυδρομικι Δ/νςθ
: Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2
Σαχ.Κωδ.
: 185 10
Πλθροφορίεσ
: Ανκυποπλοίαρχοσ Λ ΧΑΣΗΘΠΑΡΑΚΕΤΑ Αγγελικι
Σθλ.
: 213 137 4594/1081
Αρικ. Σθλεομοιοτυπίασ
: 213 137 1361
Γενικι
Διεφκυνςθ
ςτο : www.hcg.gr / www.yen.gr
διαδίκτυο (URL) E-mail
: dipea.b@yna.gov.gr
 Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ: Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)’’
και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.
 Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.: Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια τάξθ και Αςφάλεια,
κακϊσ και θ Ναυτιλία..
 υςτημικοί Αριθμοί: Είδοσ (Α): 70148 (CPV: 34522450-1, ΦΟΤΚΩΣΑ ΚΑΦΗ) και

Είδοσ (Β): 70150 (CPV: 34511100-3, ΚΑΦΗ ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ)
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2018, ΑΕ 086/1 (Κωδικοί Ζργου: 2018Ε08610003 και 2018Ε08610001), ΑΕ 789/2
(Κωδικόσ Ζργου: 2018Ε78920000) και ΑΕ 150 (Κωδικόσ Ζργου: 2018Ε15000002), ωσ ακολοφκωσ:
ΕΙΔΟ (Α):
ΑΕ 086/1, Κωδ. Ζργου: 2018Ε08610003. Σο Είδοσ (Α) τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτθν Πράξθ «Προμικεια
περιπολικϊν ςκαφϊν πνευςτοφ τφπου, 11-12 μζτρων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Προτεραιότθτα 3
«Προαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείασ και Θάλαςςασ» ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου
ΕΠΑ 2014-2020, με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρικ. πρωτ.: 112/16.03.2018 του Τπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΑΔΑ: ΩΞΔΡ4653ΠΓ-Ε8Π) και ζχει λάβει Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ) 5010920. Σο είδοσ αυτό
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και εκνικοφσ πόρουσ.
ΕΙΔΟ (Β):
ΑΕ 086/1, Κωδ. Ζργου: 2018Ε08610001 - Μζροσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι δζκα (10) Σαχφπλοα Περιπολικά κάφθ μικουσ
16-19,5μ. του Είδουσ (Β), περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Προμικεια περιπολικϊν ςκαφϊν 16-19,5 μζτρων» θ οποία
ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Προτεραιότθτα 3 «Προαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείασ και
Θάλαςςασ», ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου ΕΠΑ 2014-2020, με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρικ.
πρωτ.: 110/13.03.2018 του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΑΔΑ:ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΣ) και ζχει λάβει
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Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ) 5010878. Σο μζροσ αυτό ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και
Αλιείασ και εκνικοφσ πόρουσ.
ΑΕ 789/2, Κωδ. Ζργου: 2018Ε78920000 - Μζροσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τρία (03) Σαχφπλοα Περιπολικά κάφθ μικουσ
16-19,5μ. του Είδουσ (Β), περιλαμβάνεται ςτθ Δράςθ με τίτλο «Προμικεια Σαχυπλόων Περιπολικϊν καφϊν» του
Ειδικοφ τόχου «φνορα», Ειδικι Δράςθ «Εξοπλιςμόσ Frontex» ζτουσ 2017 του Εκνικοφ Προγράμματοσ του
Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ - Σομζασ φνορα και Θεωριςεισ, τθσ Προγραμματικισ Περιόδου 20142020, με βάςθ τθ υμφωνία επιδότθςθσ με αρικ. πρωτ.ISF-B/20/9-ιςτ’/28.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ6Η465ΧΘ7-ΕΛΜ) και
Κωδικό ΟΠ 5031262. Σο μζροσ αυτό ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ
πόρουσ.
ΑΕ 150, Κωδ. Ζργου: 2018Ε15000002 - Σο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ των πζντε (05) Σαχυπλόων Περιπολικϊν καφϊν
μικουσ 16-19,5μ. του Είδουσ (Β) που αποτελεί δικαίωμα προαίρεςθσ, κα χρθματοδοτθκεί από το Σαμείο Εςωτερικισ
Αςφάλειασ με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρικ. πρωτ: 95063/13.09.2018 (Αρικ.Αποφ. 1122, ΑΔΑ: Ψ3ΕΚ465ΧΙ8Λ14) του ΤπΟΙΚ.ΑΝ./ ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ ΓΔΔΕ/ ΔΔΕ/ Σμ. Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Επιπλζον
εγκρίνεται ςτθν εν λόγω ΑΕ θ ζνταξθ τθσ Ειδικισ Διάταξθσ: "Η προμήθεια των πζντε περιπολικών ςκαφών που
εγκρίνονται με το ζργο Κ.Α 2018ΣΕ15000002 δφναται να ςυμπεριληφθεί με δικαίωμα προαίρεςησ ςε ενιαίο
διαγωνιςμό με δζκα αντίςτοιχα ςκάφη που ςυγχρηματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ.
Στην περίπτωςη που τελικώσ δεν επιτευχθεί η χρηματοδότηςη από το Ταμείο Εςωτερικήσ Αςφάλειασ, δεν θα αςκηθεί
το δικαίωμα προαίρεςησ".
 Σόποσ παράδοςησ: Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά *κωδικόσ NUTS: EL30 (Αττικι)+
 Προςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των ειδϊν, είτε τμθματικά για οποιοδιποτε από τα υπό προμικεια
είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Πίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ διακιρυξθσ.
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 31.01.2019.
 Χρόνοσ παράδοςησ των υπό προμήθεια ειδών:
ΕΙΔΟ (Α): Δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα
αναλυτικά οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Α’ – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΕΙΔΟ (Β): αράντα ζξι (46) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα
αναλυτικά οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Α’ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο (1ο) ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, το δεφτερο (2ο) εντόσ δεκατεςςάρων (14) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και εν ςυνεχεία
υποχρεοφται για τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον ενόσ (01) ςκάφουσ ανά δφο (02) μινεσ. Σα ανωτζρω χρονικά
διαςτιματα προςμετροφνται διαδοχικά από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα αναλυτικά οριηόμενα
ςτο Παράρτθμα Αϋ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 01-04-2019 και ϊρα 15:00, ςτη
διαδικτυακή πφλη του ΕΗΔΗ, θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν 05-04-2019 και ϊρα
11:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1-Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ,
Γρ. 318) από τθν αρμόδια Επιτροπι.
 Θ προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, από τθν 05-02-2019 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι δώδεκα (12) μήνεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν.
 Γλώςςα προςφορών: θ Ελλθνικι. 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.
 Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Σο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.
 Σρόποσ Πληρωμήσ: Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με 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 χωρίσ ΦΠΑ, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 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 παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ πραγματοποιθκοφν.
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 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ςε ποςοςτό 2% επί τθσ
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (απαλλάςςεται ΦΠΑ), με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. ε περίπτωςθ
υποβολισ προςφοράσ για ζνα εκ των προκθρυςςόμενων ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτοφ (απαλλάςςεται ΦΠΑ).
 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. Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω
του ΕΘΔΘ 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 ΚΘΜΔΘ.
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.
 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆/νςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν (e-mail:
dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213137-4594/1081 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 κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ.Signature Not Verified

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
Ημερομηνία: 2019.02.04 14:50:25 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

ΦΩΣΗ ΚΟΤΒΕΛΗ

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ – Σομζασ φνορα και
Θεωριςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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