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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Σμιμα 2ο – 4ο
Σαχ. Δ/νςθ
: Ακτι Βαςιλειάδθ - Πφλθ Ε1 -Ε2
Σαχ. Κϊδ.
: 185 10 , Πειραιάσ
Πλθροφορίεσ Σμιμα 2ο : Πχθσ Λ (Σ) Παπαδοποφλου Ηλζκτρα
Ανκχοσ Λ Ακαναςίου Ευαγγελία
ο
Πλθροφορίεσ Σμιμα 4
: Πχθσ Λ (Σ) Κραςιά Μαργαρίτα
Σθλζφωνο
: 213-137-1081/4648/4232
Fax
: 213-1371361
Email
: dipea.b@yna.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΚ9Χ4653ΠΩ-4ΗΨ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ
Interreg V-A Ελλάδα – Κφπροσ 2014-2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάσ, 08 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.4/10143/2019

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 18/2018 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν «Προμήθεια
τριών (03) ςκαφών κατάλληλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό», με α/α ςυςτιματοσ:
65265.
Ο

χετ.: α) Η αρικ. 18/2018 Διακιρυξθ ΔΙΠΕΑ 2 (ΑΔΑ: ΩΨΑ94653ΠΩ-ΝΚΙ) (αρικμόσ ςυςτιματοσ: 65265).
β) Η από 14-01-2019 επιςτολι ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα για παροχι διευκρινίςεων που υπεβλικθ
εμπρόκεςμα μζςω ΕΗΔΗ.
γ) Αρικ. Πρωτ.: 2834.1/5825/2019/24-01-2019 ΦΕ ΔΕΜ

1. Αναφορικά με το ανωτζρω (β) ςχετικό αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 18/2018
Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο που υπεβλικθ 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:
Ερώτημα (A/A 1): «Στη παράγραφο 2.15.1 του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν, αναγράφεται ''Το υλικό
καταςκευήσ τησ γάςτρασ του ςκάφουσ θα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνθετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή ιςοδφναμο) ή FRP-GRP ή ςυνδυαςμό των ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ,
ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από το Νηογνϊμονα καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Η ρητίνη και τα
υαλοχφάςματα που θα χρηςιμοποιηθοφν θα είναι αρίςτησ ποιότητασ και θα ςυνοδεφονται από τα
απαιτοφμενα πιςτοποιητικά, κατά το ςτάδιο υποβολήσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ''. -Παρακαλϊ διευκρινίςτε κατά
πόςο μπορεί να επιτραπεί το αλουμίνιο ναυπηγικήσ καταςκευήσ ωσ υλικό καταςκευήσ τησ γάςτρασ.»
Διευκρίνιςη (Α/Α 1): Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παράγραφο 2.15.1. του Παραρτιματοσ Αϋ (Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ρθτά το υλικό καταςκευισ.
Ερώτημα (A/A 2): «Στη παράγραφο 2.16.5 του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν αναφζρεται όπωσ ''Η
γάςτρα θα πρζπει να είναι μονόγαςτρο (monohull) δυναμικήσ αντϊςεωσ με τουλάχιςτον ζνα (01) step''. Παρακαλϊ διευκρινίςτε κατά πόςο μπορεί να επιτραπεί η πρόταςη ςκάφουσ με γάςτρα χωρίσ step,
λαμβανομζνου υπόψη του γεγονότοσ ότι δεν απαιτοφνται τόςο ψηλζσ ταχφτητεσ (υπηρεςιακή και μζγιςτη) για
τα ςυγκεκριμζνα ςκάφη, όπου ςε αντίθετη περίπτωςη γάςτρα με steps θα ήταν προτζρημα.»
Διευκρίνιςη (Α/Α 2): Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παράγραφο 2.16.5 του Παραρτιματοσ Αϋ (Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ρθτά θ φπαρξθ τουλάχιςτον ενόσ (01) step.
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Ερώτημα (A/A 3): «Στη παράγραφο 2.17.1. γίνεται αναφορά για ''Το υλικό καταςκευήσ τησ υπερκαταςκευήσ
του ςκάφουσ θα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή
ιςοδφναμο) ή FRP-GRP ή ςυνδυαςμό των ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από
το Νηογνϊμονα καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Η ρητίνη και τα υαλοχφάςματα που θα
χρηςιμοποιηθοφν θα είναι αρίςτησ ποιότητασ και ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιητικά, κατά το
ςτάδιο υποβολήσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ'' - Παρακαλϊ διευκρινίςτε κατά πόςο μπορεί να επιτραπεί το
αλουμίνιο ναυπηγικήσ καταςκευήσ ωσ υλικό καταςκευήσ τησ υπερκαταςκευήσ, ςε ςυνδυαςμό είτε με
πολυεςτερική ή αλουμίνα γάςτρα.»
Διευκρίνιςη (Α/Α 3): Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παράγραφο 2.17.1. του Παραρτιματοσ Αϋ (Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ρθτά το υλικό καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ.
2. 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 ςτον ςυςτθμικό αρικμό 65265, κακϊσ και ςτο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr).
3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΦΩΣΗ ΚΟΤΒΕΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ο

Ενδιαφερόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςτθν αρικ. 18/2018 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2 για τθν «Προμήθεια
τριών (03) ςκαφών κατάλληλα διαμορφωμζνων με υγειονομικό εξοπλιςμό», με α/α ςυςτιματοσ: 65265 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. ΑϋΤ/Λ - ΕΛ. ΑΚΣ.
5. Γρ. κ. ΔΚΑ’
6. Γρ. κ. ΓΔΟΤ
7. Επιτελικι Δομι ΕΠΑ
8. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν φναψθσ υμβάςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ)
9. Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ο
ο
ΔΙΠΕΑ 2 - 4

