
ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 04/2016 διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν.  
 
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:  
 
        

           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   Πειραιάσ, 23 Φεβρουαρίου 2016  
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 04/2016      Αρικ.Πρωτ.: 2832.3/ 15723 /2016 
 
 
    Σο Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Τ./Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ 
Αποκθκϊν/Σμιμα 2Ο προκθρφςςει θλεκτρονικό, δθμόςιο, τακτικό διαγωνιςμό, ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ 
ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι και με αντικείμενο τθν «Προμήθεια 280 αυτόματα 
αναδιπλοφμενων ςχεδίων», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Σϋ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 
αρικ. 04/2015 Δ/ξθσ. Ειδικοί περιοριςμοί ςυμμετοχισ δεν υπάρχουν.     
 Αριθμόσ  διακήρυξησ: 04/2016. 
 υςτημικόσ Αριθμόσ: 21323 
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ. 
 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: # 560.000,00€#  άνευ ΦΠΑ. Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων, ΑΕ-150/2. Η δράςθ εντάςςεται ςτθν «Επείγουςα υνδρομι ζτουσ 2015 του 
«Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά ποςοςτό 
100%.   

 Σόποσ παράδοςησ: Σο Αρχθγείο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ, Σ.Κ.185 10, Λιμζνασ Πειραιά, Πφλθ 
Ε1-Ε2) 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορζσ  για το ςφνολο του υπό 
προμικεια είδουσ που περιγράφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ τθσ αρικ.04/2016 Δ/ξθσ.  

 Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.: 23-02-2016. 
 Χρόνοσ παράδοςησ του υπό προμήθεια είδουσ: Σζςςερισ (04) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ  και 

όχι αργότερα από τθν 08-02-2017.  
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 08-04-2016 και ϊρα 15:00, ςτη 

διαδικτυακή πφλη του Ε..Η.Δ.Η.., θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν 14-
04-2016 και ϊρα 13:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1-
Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 317) από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), από 
τθν 01-04-2015 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ 
προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν αρικ. 04/2016 Δ/ξθ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ 
θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν. 

 Γλϊςςα προςφορϊν θ Ελλθνικι. 
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 Σρόποσ Πληρωμήσ: τθν προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται µε ςαφινεια ζνασ από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ πλθρωμισ: 
α. Εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β.  Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΠΑ) µε 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο υπόλοιπο ποςό τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα καταβλθκεί μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν.      
Όταν ςτθν προςφορά δε δθλϊνεται ζνασ από τουσ ανωτζρω τρόπουσ πλθρωμισ, λογίηεται ο πρϊτοσ (α) ο 
οποίοσ κα είναι και ο ςυμβατικόσ τρόποσ πλθρωμισ. 

 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που κα 
καλφπτει ςε ευρϊ ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ (άνευ Φ.Π.Α.) αξίασ του είδουσ (όπωσ 
περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Α’) για το οποίο ο ςυμμετζχων υποβάλλει προςφορά και ιςχφει όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 157 του ν. 4281/2014 και ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ αρικ. 04/2016 
Δ/ξθσ. 

 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆/νςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν 
(e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213-137-4648/1081/4606 κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν» Σακτικοί 
Διαγωνιςμοί και ςτο διαδικτυακό τόπο του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο «Διακθρφξεισ», ενϊ 
ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η..- 

                                                                                 
                                                               Με εντολή Τπουργοφ 
                                                                       Ο Διευθυντήσ 
  
 
                                             Πλοίαρχοσ Λ..  
         ΠΡΟΚΟΠΗ Παναγιώτησ                      
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