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ΠΡΟ : Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ Πρόςκλθςθσ για Διενζργεια ανοιχτοφ και δθμόςιου Σεχνικοφ Διαλόγου για το ζργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΗΚΟΤ 11-12μζτρων».
ΧΕΣ: Σο Αρικ. Πρωτ.: 3161.44-2/17886/2021/10-03-2021 ΦΕ ΔΠΤ
1. Από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Προμθκειών και Εποπτείασ Αποκθκών τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών
Τπθρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ανακοινώνεται θ διενζργεια ανοιχτοφ
και δθμόςιου Σεχνικοφ Διαλόγου, μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχισ οικονομικών φορζων, με ςκοπό τθν
κατάρτιςθ τεχνικών προδιαγραφών για το ζργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΜΗΚΟΤ 11-12μζτρων».
2. Ο τεχνικόσ διάλογοσ διενεργείται ανοικτά και δθμόςια με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των αρμόδιων
Τπθρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ επί των τεχνολογικών εξελίξεων ςε
εξοπλιςμό και ςυςτιματα, κακώσ και τθ ςυλλογι πλθροφοριών επί ηθτθμάτων που κρίνονται ουςιώδθ
για τον κακοριςμό των τεχνικών προδιαγραφών, όπωσ Προτεινόμενη Σεχνική Λφςη (π.χ. μοντζλο,
τεχνικά χαρακτηριςτικά ανά είδοσ), Πλεονεκτήματα Σεχνικήσ Λφςησ (π.χ. τεχνικά χαρακτηριςτικά που
δφνανται να αξιολογηθοφν θετικά ανά είδοσ), Σεχνικά Φυλλάδια Προτεινόμενησ λφςησ καθώσ και
Λοιπζσ Προτάςεισ (Εκτιμώμενο κόςτοσ προςφερόμενησ λφςησ ανά είδοσ, Προτεινόμενοσ χρόνοσ
παράδοςησ ανά είδοσ, τυχόν υπαγωγή είδουσ ςε εναρμονιςμζνα πρότυπα με αναφορά των
προτφπων/πιςτοποιήςεων) κ.ο.κ. H ςυμμετοχι των οικονομικών φορζων ςτθ διαδικαςία του Σεχνικοφ
Διαλόγου δεν είναι δεςμευτικι. το πλαίςιο αυτό, ζχουν αποτυπωκεί ςτο επιςυναπτόμενο Ζντυπο
Σεχνικοφ Διαλόγου αρχικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ των επικείμενων εργαςιών, οι οποίεσ δφναται να
μεταβλθκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Σεχνικοφ Διαλόγου. Ωσ εκ τοφτου,
επιςθμαίνεται ότι, όλεσ οι προτάςεισ - παρατθριςεισ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
του Σεχνικοφ Διαλόγου, κα αξιολογθκοφν από τα αρμόδια όργανα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ κατά τθν εκπόνθςθ των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τθν βζλτιςτθ
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων που ζχουν τεκεί, αλλά και τθν εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ
ευρφτθτασ ςυμμετοχισ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
3. Κατά τθ διάρκεια του τεχνικοφ διαλόγου, με ςκοπό τθν ανταλλαγι οικονομικοτεχνικών πλθροφοριών επί
τθσ επικείμενθσ προμικειασ, δφναται να πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ - παρουςιάςεισ
των οικονομικών φορζων ςε αρμόδιουσ επιτελείσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των
οικονομικών φορζων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dipea.d@yna.gov.gr τθσ Δ/νςθσ Προμθκειών και
Εποπτείασ Αποκθκών τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών Τπθρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΗΔΗ. Μετά το πζρασ τθσ

ςυνάντθςθσ - παρουςίαςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ.
(www.hcg.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) τθν θμζρα κατά τθν οποία αυτι
πραγματοποιικθκε.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να ςυμπλθρώνουν τθ φόρμα υποβολισ ςχολίων ςτο ΕΗΔΗ, ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.eprocurement.gov.gr, και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υποβολισ ςχολίων
που ζχουν αναρτθκεί ςτον εν λόγω ςφνδεςμο, για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) ημερών από τθν
ανάρτθςθ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ Πρόςκλθςθσ για Διενζργεια ανοιχτοφ και δθμόςιου Σεχνικοφ
Διαλόγου ςτο ΕΗΔΗ. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν καταχώρθςθ παρατθριςεων/ςχολίων των
οικονομικών φορζων μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ του ΕΗΔΗ, οι εν λόγω παρατθριςεισ/ςχόλια
αναρτώνται αυτοφςια ςτον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ ανοιχτοφ και
δθμόςιου Σεχνικοφ Διαλόγου. ε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ που τα ςχόλια περιλαμβάνουν αρχεία όπωσ
πίνακεσ, ςχζδια, εικόνεσ, χάρτεσ ι φωτογραφίεσ, τότε τα αρχεία αυτά μποροφν να αποςταλοφν ςτο
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με ςαφι αναφορά του μοναδικοφ κωδικοφ ΕΗΔΗ ανάρτθςθσ
Διαβοφλευςθσ.
5. Η παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ, ςτθν ιςτοςελίδα του
ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ Σεχνικών Προδιαγραφών και ςτθν ιςτοςελίδα
του YNANΠ (www.ynanp.gr) ςτο ςφνδεςμο Ανακοινώςεισ  Διαγωνιςμοί - Διαβουλεφςεισ. Σο ζντυπο
Σεχνικοφ Διαλόγου κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ.
6. Παρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία του Σεχνικοφ Διαλόγου.
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(www.hcg.gr) και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr)
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
2. Γρ. κ. ΓΔΛΛΠΝΕ
3. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ. (υ.τ.α.)
4. ΔΠΤ
ο
ο
5. Δ.Ι.Π.Ε.Α. 1 - 2

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARGARITA KRASIA
Ημερομηνία: 2021.05.06 14:53:57 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

