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ΑΔΑ: ΨΥΚ44653ΠΩ-ΞΒΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 11/2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών .
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Πειραιάς, 13-08- 2018
Αριθ. Πρωτ.: 2832.7/60723/2018

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό
διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη
αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας
κυκλοφορίας Β. Αιγαίου», προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
#3.500.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #2.822.580,65€#,
Φ.Π.Α.: #677.419,35€#) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αριθμός διακήρυξης: 11/2018
Συστημικός Αριθμός: 60125 [CPV: 35720000-7 (Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και
αναγνώρισης)]
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2017ΣΕ08610006 - ΣΑΕ 086/1).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και
παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 6
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.: 713/25-04-2017 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΥΩΒ4653ΠΓ-ΕΔ3) και έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS
5007867. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας).
 Τόπος παράδοσης: Αλεξανδρούπολη [κωδικός NUTS: EL511 (Έβρος)], Μαρώνεια [κωδικός NUTS: EL513
(Ροδόπη)] και Σαμοθράκη [κωδικός NUTS: EL511 (Έβρος)], όπως αναλυτικά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του
Παραρτήματος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών.
 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 13-08-2018.
 Χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια συστήματος: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο σε
πλήρη λειτουργία εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης.
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 21-09-2018 και ώρα 15:00, στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 27-09-2018 και
ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά,
3ος όροφος, Γρ. 318) από την αρμόδια Επιτροπή.
 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την 20-08-2018 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη Δ/ξη.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών.

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΨΥΚ44653ΠΩ-ΞΒΖ
 Γλώσσα προσφορών: η Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.
 Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τους πιο κάτω τρόπους :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών ή
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, με την
κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν.
4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της Δ/ξης, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα δύο ευρώ #56.452,00€#, για το σύνολο του υπό προμήθεια συστήματος και ισχύει όπως προβλέπεται
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της Δ/ξης.
 Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν
τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από το Βιβλίο ΙV άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 της Δ/ξης. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία για την άσκησή της είναι: (α) 10 ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, (γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο υπέρ του
Δημοσίου, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής
σύμβασης και το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf. Το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600€ ούτε
ανώτερο των 15.000€.
 Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (email: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4648/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και
στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενώ συστημικά θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA ATHANASIOU
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ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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