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Φορέα

Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων

Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής_Τρία (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες
Δημοσιεύθηκε

04/05/2020

Τελευταία ανανέωση

Ημ/νία Λήξης 18/05/2020

Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000009570

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς, 04 - 05 - 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ: 2834.4/25670/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& Εποπτείας Αποθηκών
Τμήμα 4ο -2ο
Tαχ. Διευθ.

: Ακτή Βασιλειάδη / Πύλη Ε1-Ε2 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ταχ. Κώδικας
Φαξ

: 185 10 (Λιμένας Πειραιώς)

: 2131371361

Τηλ

: 213 1374565/4241

Πληροφορίες

: ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ (Τ) ΚΡΑΣΙΑ Μαργαρίτα

Email

: dipea.d@yna.gov.gr

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ Βασιλική

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια
τριών (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες», συνολικού προϋπολογισμού 2.265.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
Σχετ: Το Αριθ. Πρωτ. 2834.1/23880/2020/21-04-2020 ΦΕΣ ΔΑΠΘΑΣ
1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη
συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι διακήρυξης για την «Προμήθεια τριών (03) VAN εξοπλισμένα με
ραντάρ και θερμικές κάμερες» συνολικού προϋπολογισμού 2.265.000 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο
επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στο επισυναπτόμενο αρχείο Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια
Διαβούλευση, τίθενται απαιτήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της επικείμενης Διακήρυξης, το χρονικό διάστημα υποβολής
προσφορών εκ μέρους των οικονομικών φορέων καθώς και το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες
οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των
τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς
ανταγωνισμού.
3. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, θα αναρτηθεί σχετική
ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.ynanp.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν
στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, υπό την επιφύλαξη χαρακτηρισμού πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς
ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ρητά τις
πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/
σχολίων των οικονομικών φορέων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον
ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας
Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της Δημόσιας
Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της
Γενικής

Διεύθυνσης

Οικονομικών

Υπηρεσιών

του

Υπουργείου

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής

και

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και την 18-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας
Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης.
5. Η παρούσα ανακοίνωση, το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και οι Όροι Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις
Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις. Tο επισυναπτόμενο Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr)
στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις

Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις.

6. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ιωάννης
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
2. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
3. Γενικοί Όροι Διακήρυξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Ενδιαφερόμενους για την «Προμήθεια τριών (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες» συνολικού προϋπολογισμού 2.265.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της ιστοσελίδας του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr) και μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ –ΕΛ . ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Β΄Υ/ΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. Γρ.κ. ΔΚΑ’ (υ.τ.α.)
6. Γρ. κ. ΓΔΟΥ (υ.τ.α.)
7. ΥΟΘΕ
8. ΔΑΠΘΑΣ
9. ΔΙΠΕΑ 1ο- 2ο-3ο

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια
Όνομα

DAREX S.A. / Anthony DiMattina

Email

darexdal@otenet.gr

Άρθρο

6.26

Ημ/νία

18/05/2020

Ημ/νία

18/05/2020

Εκτιμούμε ότι πιο λογική απαίτηση θα ήταν "έως" 80 km/h. Το συγκεκριμένο πρόσημο πρέπει να γράφηκε εκ παραδρομής.

Όνομα

DAREX S.A. / Anthony DiMattina

Email

darexdal@otenet.gr

Άρθρο

10.3

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν είναι αναγκαία. Υπάρχουν συστήματα τροφοδοσίας ισχύος που παρέχουν την απαραίτητη τάση στο σύνολο
των υποσυστημάτων του κυρίου συστήματος.

Όνομα

DAREX S.A. / Anthony DiMattina

Email

darexdal@otenet.gr

Άρθρο

4.3

Ημ/νία

18/05/2020

Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν αυτό αφορά τη συσκευή LRF ή τον χειρισμό της. Συνήθως η δυσκολία του χειριστή να ευθυγραμμιστεί, καθώς στοχεύει σε
μακρινή απόσταση και κάτω από κακές/θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, δημιουργεί σφάλματα στις μετρήσεις των LRF.

Όνομα

DAREX S.A. / Anthony DiMattina

Email

darexdal@otenet.gr

Άρθρο

6.4

Ημ/νία

18/05/2020

Η επίδοση όλων των ραντάρ αναπόφευκτα επηρεάζεται από ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Εκτιμούμε ότι θα ήταν πιο αντικειμενικό να γραφούν συγκεκριμένα
αντίμετρα που πρέπει να έχει το ραντάρ και αυτά να αξιολογηθούν αναλόγως.
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