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Πειραιάς, 02 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. πρωτ.: 2834.3/7022/2022

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 18/2021 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου για την
«"Προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού" για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής».
Σχετ: α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Η αριθ. 18/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC009897912, ΑΔΑ: 6Φ164653ΠΩΣΚΝ, Συστημικός αριθμός: 151435) για την «"Προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού" για τις ανάγκες του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».
γ) Το από 25-01-2022 και ώρας 14:36:37 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά συνημμένης της από 25-01-2022 Επιστολής
με θέμα: «Aίτημα Παροχής Διευκρινίσεων» του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "NEW NAVAL".
δ) Το αριθ. πρωτ.: 2262.4 / 5804 /2022/28/01/2022 Φ.Ε.Σ. Y.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. Β΄ διαβιβασθέν σε
Υπηρεσία μας με το από 31-01-2022 και ώρας 13:16 μ.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΔΙΠΘΑΠ Β. περί
παροχής διευκρινίσεων (μ.π.ο.).

1.

Αναφορικά με ανωτέρω (γ) σχετικό αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 18/2021

Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, το οποίο υπεβλήθη εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού (151435), για την «"Προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού" για τις ανάγκες του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση
Υ.ΝΑ.Ν.Π., διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.1.

Όσον αφορά στο από 25-01-2022 και ώρας 14:36:37 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του οικονομικού φορέα

με την επωνυμία «NEW NAVAL» μετά συνημμένης της από 25-01-2022 Επιστολής με θέμα: «Aίτημα Παροχής
Διευκρινίσεων» [σχετικό (γ)]:
Ερώτημα (α/α 01):
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“Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 18/2021 Διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διεθνή διαγωνισμού για την
«Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΥΝΑΝΠ/ Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής», παρακαλούμε όπως μας παρασχεθεί συμπληρωματική διευκρίνιση επί των
κατωτέρω:
Στο Παράρτημα Δ’ της διακήρυξής σας, όπου αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού κι
ειδικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας μεταφοράς του ανακτώμενου μίγματος των φορητών
συσκευών περισυλλογής πετρελαιοειδών (skimmers) από την επιφάνεια της θάλασσας, αναφέρεται στη
σελίδα 106 παράγραφος 3.1.4: «Να αναγράφεται σε έγγραφο του κατασκευαστή, η προέλευση της αντλίας
(εγχώριας ή ξένης παραγωγής) ως και τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου και ο τόπος
εγκατάστασής του καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς».
Ομοίως στη σελίδα 107 παράγραφος 4.1, όπου αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πετρελαιοκίνητης
μονάδας παροχής ενέργειας, αναφέρεται: «Να φέρει κατάλληλη/ες υδραυλική/ες αντλίες για την κίνηση των
ανωτέρω».
Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στη διακήρυξη υπ’αρ. 14/2019 για την
προμήθεια αντίστοιχου θαλάσσιου εξοπλισμού, στις τεχνικές προδιαγραφές των skimmers (σελ.68,
παράγραφος 3.1.4) αναφερόταν ότι η αντλία έπρεπε να είναι προϊόν κατασκευαστή ευρωπαϊκής
προελεύσεως ή αντίστοιχων απαιτήσεων ενώ για την πετρελαιοκίνητη μονάδα παροχής ενέργειες (σελ.69,
παράγραφος 4.1.7) ότι έπρεπε να φέρει κατάλληλη/ες υδραυλική/ές αντλίες για την κίνηση των ανωτέρω, οι
οποίες έπρεπε να είναι προϊόν αναγνωρισμένου κατασκευαστή (προέλευσης ευρωπαϊκής ή αντίστοιχων
απαιτήσεων),
Παρακαλείσθε ευγενικώς όπως μάς διευκρινίσετε για το είδος 3 (συσκευές περισυλλογής πετρελαιοειδώνskimmers) εάν συστήματα (ή βασικοί μηχανισμοί συστημάτων όπως αντλίες, κινητήρες κλπ) προελεύσεως
Κίνας, Ινδίας, Ταϋλάνδης, Φιλιππίνων κλπ θεωρούνται αποδεκτά για τον συγκεκριμένο μειοδοτικό
διαγωνισμό.
Αναμένοντας τη σχετική από μέρους σας διευκρίνιση, παραμένουμε στη διάθεσή σας προς παροχή κάθε
επιπλέον πληροφορίας.»

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 01):
Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Αριθ. 18/2021 Διακήρυξης.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τη
συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για τα προϊόντα τους. Το υπό προμήθεια είδος Γ΄
υπόκειται στις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της ΕΕ που καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE και τα
συνοδευτικά έγγραφά του πρέπει να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται προς όλες τις ισχύουσες
οδηγίες/κανονισμούς της ΕΕ ανεξάρτητα εάν προέρχεται από τρίτες Χώρες.
Η απαίτηση αυτή είναι κοινή και γνωστή σε όλους τους κατασκευαστές και σε αυτούς που επιθυμούν να
πωλούν τα προϊόντα τους στον χώρο της ΕΕ. (Βλ. Σήμανση CE – απόκτηση του πιστοποιητικού, απαιτήσεις της
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ΕΕ

–

Your

Europe

(europa.eu)

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-

markings/ce-marking/index_el.htm ).
2.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 18/2021 Διακήρυξης, θα

αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου πρόκειται να είναι διαθέσιμες ως
επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -151435 -, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο
του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr).
3.

Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ιωάννης Πλακιωτάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ):
ου
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς της Αριθ. 18/2021 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2 (Συστημικός αριθμός:
151435)

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 241 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Η/Τ: INFO@PRASINOTAMEIO.GR GBADIS@PRASINOTAMEIO.GR
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Β’ (υ.τ.α.)
6. ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. Β’
7. Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.-Δ.Ο.Δ.
8. Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής 2020-2021 (μέσω του Γραμματέα αυτής)
ου
ου
ου
9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 – 2 – 4

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MICHAS
Ημερομηνία: 2022.02.02 12:43:39 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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