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ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 19/2018 διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ Τπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν.

Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πειραιάσ, 24 Δεκεμβρίου 2018
Αρικ.Πρωτ.: 2832.7/93990/2018
Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν «Προμικεια πενιντα (50) περιπολικϊν οχθμάτων με επίπεδθ καρότςα τφπου pick up»,
προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ εκατομμυρίου επτακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ #1.750.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλογοφντων τελϊν ταξινόμθςθσ, κρατιςεων και ΦΠΑ ποςοςτοφ 24%),
(ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: ζνα εκατομμφριο τετρακόςιεσ ζντεκα χιλιάδεσ διακόςια ενενιντα ευρϊ
και τριάντα δφο λεπτά του ευρϊ #1.411.290,32 € #, Φ.Π.Α.: τριακόςιεσ τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ επτακόςια εννιά
ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά του ευρϊ # 338.709,68 € #), προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Αριθμόσ διακήρυξησ: 19/2018
 υςτημικόσ Αριθμόσ: 69084 (CPV: 34134000-5)
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ εναρίκμου: 2018Ε08610013 και 2017Ε18960000 – ΠΔΕ 2018
ςτθ ΑΕ 086/1 και 189/6, αντίςτοιχα.
Η προμικεια των ςαράντα (40) εκ των πενιντα (50) περιπολικϊν οχθμάτων περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«Προμικεια ςαράντα (40) περιπολικϊν οχθμάτων με επίπεδθ καρότςα τφπου pick up», θ οποία ζχει ενταχκεί
ςτθν Ενωςιακι Προτεραιότθτα 3 «Προαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΑλΠ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου ΕΠΑ 2014-2020, με βάςθ τθν απόφαςθ
ζνταξθσ με αρ. πρωτ.: 687/08-06-2018 του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΑΔΑ: 6ΘΞΦ4653ΠΓΑΨ9) και ζχει λάβει Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ) 5021806. Η πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ).
 Η προμικεια των δζκα (10) εκ των πενιντα (50) περιπολικϊν οχθμάτων περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«Περίκαλψθ Αδφναμων προςφφγων και διακομΙδζσ αςκενΩΝ μζςω κάλΑςασ – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α..» που υλοποιείται
ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ υνεργαςίασ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΤΠΡΟ 2014-2020, με βάςθ τθν αρικ.
5009862/01-11-2017 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν
Προγραμμάτων του τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία» του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Επιτελικι Δομι ΕΠΑ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.
5009862/04-10-2018 1θ τροποποιθμζνθ φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ, και ζχει λάβει Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ)
5009862. Η παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ.
 Σόποσ παράδοςησ: Εντόσ Νομοφ Αττικισ *κωδικόσ NUTS: EL 30 (Αττικι)+.
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια
ειδϊν.
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 24-12-2018.
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 Χρόνοσ παράδοςησ των υπό προμήθεια ειδϊν: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια
είδθ εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 4 του
Παραρτιματοσ Αϋ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 08-02-2019 και ϊρα 15:00, ςτη
διαδικτυακή πφλη του ΕΗΔΗ, θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν 14-02-2019 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.
 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, από τθν 03-01-2019 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δϊδεκα (12) μήνεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι και τθν 14-02-2020. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ
τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν.
 Γλϊςςα προςφορϊν: 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: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τουσ πιο κάτω τρόπουσ:
α) Σο 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 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 υλικϊν.
 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 προχπολογιςκείςασ αξίασ εκτόσ ΦΠΑ, που ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι οκτϊ χιλιάδων διακοςίων
είκοςι ζξι ευρϊ # 28.226,00 € # για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και ιςχφει όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο
72 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτιματοσ Γ’ τθσ Διακιρυξθσ.
 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
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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 (email: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213137-1081/4210 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 ΕΗΔΗ.Signature Not Verified

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
Ημερομηνία: 2018.12.31 14:17:29 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
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