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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάσ,
29 Αυγοφςτου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.7/64008/2018

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 07/2018 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν Α. «Προμήθεια
εξοπλιςμοφ Ακαδημιών και Δημοςίων χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ τησ
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τησ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και Β. «Προμήθεια τεχνικοφ και
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ των Ακαδημιών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ΤΡΟΤ-ΟΙΝΟΤΩΝ-ΧΙΟΤ», με
α/α ςυςτιματοσ: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955.
ο

χετ.: α) H αρικ. 07/2018 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2 (ΑΔΑΜ:18PROC003457507, ΑΔΑ:ΩΨΩΣ4653ΠΩ-ΒΩ1) (αρικμοί
ςυςτιματοσ: 60943, 60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955).
β) Σο από 10-08-2018 (ϊρα 11:16) αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων που υπεβλικθ εμπρόκεςμα μζςω ΕΗΔΗ ςτον
αρικμό ςυςτιματοσ: α/α -60947-.
γ) Σα από 14-08-2018 (ϊρα16:39, 16:37, 16:41, 16:42 και 14:41) αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα μζςω ΕΗΔΗ ςτουσ αρικμοφσ ςυςτιματοσ: α/α 60945, 60949, 60943, 60951, 60952

1. Αναφορικά με τα ανωτζρω (β) και (γ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ.
07/2018 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο που υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ από ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από ςυναρμόδια Διεφκυνςθ ΤΝΑΝΠ, διευκρινίηονται τα
εξισ:
1.1 Όςον αφορά ςτο από 10-08-2018 (ϊρα 11:16) αίτθμα παροχισ ςτοιχείων που υπεβλικθ μζςω ΕΗΔΗ με
α/α ςυςτιματοσ 60947 (φςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ):
Ερώτημα (A/A 1):
«Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξομοιωτι πυρκαγιάσ 2.2.2 ζωσ 2.2.4.1 και του ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ
εξοπλιςμοφ 2.3 ζωσ 2.3.30 είναι αςαφείσ. Δεν αναφζρουν κανζνα υποχρεωτικό πρότυπο, διατάξεισ και
ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ που πρζπει να ςυμμορφϊνονται. Δεν περιγράφεται ο τφποσ του χάλυβα τθσ
καταςκευισ (λόγω τθσ ζκκεςθσ ςε φωτιά και νερό πρζπει να πλθροί ςυγκεκριμζνα κριτιρια πχ COR TEN), οι
απαιτιςεισ αςφαλείασ, οι κανονιςμοί για τθν αποφυγι ατυχθμάτων, οι κανονιςμοί για χριςθ αερίου κακϊσ και
το DIN 14097-2 για εξοπλιςμό παρουςιάςεων εκπαιδεφςεων με χριςθ αερίου (προπάνιο). Σα ςυςτιματα
αςφαλείασ και οι απαραίτθτεσ περιβαντολλογικζσ πιςτοποιιςεισ. Σζλοσ δεν περιγράφονται αναλυτικά οι
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αναγκαίεσ υποδομζσ που κα παράςχει ο οικονομικζσ φορζασ για τθν εγκατάςταςθ – τοποκζτθςθ του
προςομοιωτι (παροχι τριφαςικοφ ρεφματοσ, καταςκευι υποδοχισ και αποχζτευςθσ υδάτων κτλ) όπωσ και τθ
διαμόρφωςθ του υπάρχοντοσ χϊρου δωματίου για τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. (παροχι δικτφου υψθλισ
και μζςθσ πίεςθ για ςυντιρθςθ και ζλεγχο εξοπλιςμοφ)»

Διευκρίνιςη (Α/Α 1):
Για τισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ των δομικϊν ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ κακϊσ και για τισ παρεχόμενεσ
υποδομζσ δικτφων, διευκρινίηουμε τα εξισ:
Α) Προβλζπεται θ τιρθςθ τουλάχιςτον των ελαχίςτων αποδεκτϊν προτφπων (καταςκευαςτικϊν και
αςφάλειασ):
1. τθν παρ 2.2.2.5 του τεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του εν λόγω ζργου, αναφζρεται ότι “Οι
κλίμακεσ, τα περάςματα και οι διάδρομοι να ζχουν επαρκζσ πλάτοσ και μορφι (κλίςθ,
αντιολιςκθτικότθτα, ρζλια κλπ) ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ καταςκευισ αντίςτοιχων τμθμάτων
εμπορικϊν πλοίων.
2. Ομοίωσ, ςτθν παρ 3.1.6 αναφζρεται ότι “…H εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για αςφάλεια και υγιεινι…”
Β) Για καμία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα του ςυγκροτιματοσ τθσ Μακεδονίασ δεν υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι
πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.
Γ) Τπάρχει παροχι τριφαςικοφ ρεφματοσ ςτουσ χϊρουσ και παροχι δικτφου μζςθσ πίεςθσ ςε χϊρο
παραπλεφρωσ του ςθμείου εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, ενϊ δεν υπάρχει εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ
υδάτων.
Ερώτημα (A/A 2):
«Ο προχπολογιςμόσ ενόσ τζτοιου ζργου που περιλαμβάνει επαγγελματικό πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτικό
προςομοιωτι για εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθν κατάςβεςθ πυρκαγιϊν και τθν εξοικείωςθ ςε ςυνκικεσ καπνοφ
και υψθλϊν κερμοκραςιϊν με τον απαραίτθτο πιςτοποιθμζνο ςυνοδευτικό εξοπλιςμό είναι κατά πολφ
υψθλότεροσ από τον προκθρυχκζντα»
Διευκρίνιςη (Α/Α 2):
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Προςομοιωτι Πυρκαγιάσ για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
κακορίςτθκαν λαμβάνοντασ υπόψιν:
Α) Σισ αποκλίςεισ από τα ελάχιςτα απαιτοφμενα για τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων ςτθν STCW 2010
αναφορικά με τα ςχετικά αντικείμενα εκπαίδευςθσ.
Β) Σθν τελευταία επικεϊρθςθ τθσ EMSA.
Γ) Σο φψοσ του διακζςιμου κονδυλίου για τον ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό.

1.2 Όςον αφορά ςτα από 14-08-2018 (ϊρα 16:39, 16:37, 16:41, 16:42 και 14:41) αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα μζςω ΕΗΔΗ ςτουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ με α/α:
60945 (Προςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ),
60949 (Αναβάκμιςθ RADAR ARPA ςε προςομοιωτι γεφφρασ για τθν ΑΕΝ ΟΙΝΟΤΩΝ),
60943 (Προςομοιωτισ Γεφφρασ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ),
60951 (Αναβάκμιςθ RADAR ARPA ςε προςομοιωτι γεφφρασ για τθν ΑΕΝ ΤΡΟΤ),
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60952 (Προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τθν ΑΕΝ ΤΡΟΤ)
Ερώτημα (A/A 3):
«τθν ανωτζρω Διακιρυξθ, ςτο ΠΑΡΑΣΗΜΑ Α’ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ςτα κάτωκι ςθμεία:

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΓΕΦΤΡΑ, ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – Ενότθτα 3.2.1 ‐ ΙΙΙ,
και

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS, ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ‐ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ –
Ενότθτα 3.2 – ΙΙΙ
αναφζρει ότι, ‘’Ο προμθκευτισ κα προςδιορίςει τθ λίςτα των εγχειριδίων ςτθν τεχνικι προςφορά
του.’’
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ηθτείται θ υποβολι τθσ λίςτασ των εγχειριδίων με τθν Σεχνικι Προςφορά,
ηθτοφμενο το οποίο δεν υπάρχει ςτο αντίςτοιχο πεδίο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του Παραρτιματοσ Α’
για τα ΕΙΔΗ Α ΚΑΙ Β: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ RADAR‐ARPA Ε ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΓΕΦΤΡΑ και για το ΕΙΔΟ Γ:
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε ότι δεν απαιτείται θ
προςκόμιςθ λίςτασ εγχειριδίων οφτε ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ.»
Διευκρίνιςη (Α/Α 3):
Οι προςφορζσ κα πρζπει να καλφπτουν ζκαςτθ απαίτθςθ των προδιαγραφϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί ςτο
αντίςτοιχο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για κάκε είδοσ χωριςτά. Ο προςδιοριςμόσ τθσ λίςτασ εγχειριδίων
κα γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται.
Ερώτημα (A/A 4):
«τθν ανωτζρω Διακιρυξθ, ςτο ΠΑΡΑΣΗΜΑ Α’ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ςτα κάτωκι ςθμεία:
 ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΓΕΦΤΡΑ και ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS, ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
– ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ‐ Ενότθτα 3.1.7 – IV, αναφζρει ότι, ‘’ Οι προμθκευτζσ οφείλουν πριν τθν
υποβολι των προςφορϊν, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να
επιςκεφτοφν το χϊρο εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων ςτθν οικεία
ΑΕΝ.’’
 ΕΙΔΗ Α ΚΑΙ Β: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ RADAR‐ARPA Ε ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΓΕΦΤΡΑ και ΕΙΔΟ Γ:
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ‐
Ενότθτα 3.1.7 – IV, αναφζρει ότι, ‘’Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ
επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια
εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται από τθν
αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά από τουσ
Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.’’
τθν 1θ περίπτωςθ αναφζρεται ότι οι προμθκευτζσ οφείλουν να επιςκεφτοφν το χϊρο εγκατάςταςθσ
πριν τθν υποβολι των προςφορϊν, χωρίσ όμωσ να ηθτείται υποβολι βεβαίωςθσ επίςκεψθσ μαηί με τθν Σεχνικι
Προςφορά, όπωσ ηθτείται ςτθν 2θ περίπτωςθ.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε ότι δεν απαιτείται προςκόμιςθ ςε καμία από τισ δφο περιπτϊςεισ θ
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ, κακϊσ αρκετοί φορείσ ενδζχεται να ζχουν επιςκεφτεί ιδθ τουσ χϊρουσ
αυτοφσ, είτε ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ είτε για διαφορετικά ζργα και να γνωρίηουν επαρκϊσ τθν
ςχετικι χωροταξία οπότε μια ακόμα επίςκεψθ να επιβαρφνει αςκόπωσ τον φορζα. Εξάλλου οι οικονομικοί
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φορείσ υποβάλλοντασ τθν προςφορά τουσ αναγνωρίηουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ και αποδζχονται
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςυνεπϊσ και των όποιων απαιτιςεων εγκατάςταςθσ.»
Διευκρίνιςη (Α/Α 4):
Οι προςφορζσ κα πρζπει να καλφπτουν ζκαςτθ απαίτθςθ των προδιαγραφϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν οριςτεί ςτο
αντίςτοιχο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για κάκε είδοσ χωριςτά. Η απαίτθςθ για βεβαίωςθ
επίςκεψθσ/αυτοψίασ κα προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων αναδόχων, όπου απαιτείται.
2. Όςον αφορά ςε αιτιματα οικονομικϊν φορζων περί παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
προςφορϊν, θ οποία είναι θ 03-09-2018, επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 60 του ν.4412/2016
όπωσ ιςχφει, κακϊσ και το άρκρο 2.1.3 τθσ Διακιρυξθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να παρατείνει τθν
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: «α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο,
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το
αργότερο ζξι θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν (…), β) όταν
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ».
3. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου κα
είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ ςτουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ ςυςτιματοσ
που αναφζρονται ανωτζρω, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο
διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr).
4. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
Ημερομηνία: 2018.08.30 13:56:07 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Ενδιαφερόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςτθν αρικ. 07/2018 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ςυςτθμικοί αρικμοί: 60943,
60945, 60947, 60949, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955), για τθν Α. «Προμήθεια εξοπλιςμοφ Ακαδημιών και Δημοςίων
χολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τησ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
και Β. «Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ των Ακαδημιών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ΤΡΟΤΟΙΝΟΤΩΝ-ΧΙΟΤ», μζςω Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ).
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ. κ. ΤΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ
3. Γρ. κ. Α/Λ –ΕΛ . ΑΚΣ.
4. Γρ. κ. ΒϋΤ/Λ - ΕΛ. ΑΚΣ.
5. Γρ. κ. ΔΚΒ’
6. Γρ. κ. ΓΔΟΤ
7. Ειδικι Τπθρεςία «Επιτελικι Δομι ΕΠΑ»/ΤΝΑΝΠ
8. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν φναψθσ υμβάςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ)
9. Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΚΝ Β’
ο
ο
ο
10. ΔΙΠΕΑ 1 - 2 - 4

Ευρωπαϊκή Ζνωςη
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
Κωδικόσ ΟΠ : 5002361 ( Κωδ. Απόφαςθσ :2015) - Κωδικόσ ΟΠ : 5002706 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 2492) - Κωδικόσ ΟΠ :
5010358 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 3688)
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