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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Ρειραιάσ,
26 Νοεμβρίου 2020
Αρικ. πρωτ.:
2834.3/79527/2020

ΠΡΟ:

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίςεων επί των όρων τησ 07/2020 Διακήρυξησ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου
για την «Προμήθεια (Ναυπήγηςη) επτά (07) πλωτών μζςων (πλοηγίδων) τησ Πλοηγικήσ
Τπηρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Πλοηγικών ταθμών» (ΑΔΑ: 9ΕΞΞ4653ΠΩ-0ΒΗ, ΑΔΑΜ:
20PROC007438663, υςτημικόσ Αριθμόσ -99408-).
Σχετ.: α) Η αρικ.: 07/2020 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου για τθν «Ρρομικεια (Ναυπιγθςθ)
επτά (07) πλωτϊν μζςων (πλοθγίδων) τθσ Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ για τισ ανάγκεσ των Ρλοθγικϊν
Στακμϊν» (ΑΔΑΜ: 20PROC007438663 - ΑΔΑ: 9ΕΞΞ4653ΡΩ-0ΒΗ) και με ςυςτθμικό αρικμό: -99408-.
β)Η από 14-10-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Νικολάου, όπωσ αυτι εςτάλθ με το
από 17-10-2020 και ϊρα 14:30:07 μινυμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Η από 19-10-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «Spanopoulos Group», όπωσ
αυτι εςτάλθ με το από 19-10-2020 και ϊρα 15:26:12 μινυμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ) Η από 20-10-2020 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Άνκιμου, όπωσ αυτι εςτάλθ με το
από 26-10-2020 και ϊρα 10:13:00 μινυμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ε) Το αρικ.πρωτ.:3161.45/73617/2020/3-11-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.&Ν.Ε./Δ.Ρ.Υ.
ςτ) Το αρικ.πρωτ.:3161.45/75577/2020/11-11-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.&Ν.Ε./Δ.Ρ.Υ.

1. Αναφορικά με (β), (γ) και (δ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ.
07/2020 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου, τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά
ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (-99408-) μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν
επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., διευκρινίηονται τα ακόλουκα:
1.1 Πςον αφορά ςτο από 17-10-2020 και ώρα 14:30:07 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τθσ εταιρείασ
«ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Νικολάου» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 14-10-20200 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (β)+:
Ερώτημα (α/α 01):
«Ραρ. 3.2.2.: Αν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ που αφαιρζκθκε θ επιλογι του αλουμινίου (όπωσ υπιρχε
ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ) ωσ υλικό καταςκευισ και αν τελικά είναι δυνατι θ υποβολι προςφοράσ και
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ςυμμετοχισ με ςκάφοσ αλουμινίου το οποίο καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και
επιδόςεων, οφτωσ ϊςτε να μειϊνονται και οι ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και να αυξάνεται θ λειτουργικι ηωι του
ςκάφουσ».
Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 01):
Ωσ προσ το υλικό καταςκευισ παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν αρικ. 07/2020 Διακιρυξθ
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (ΑΔΑ: 9ΕΞΞ4653ΡΩ-0ΒΗ, ΑΔΑΜ: 20PROCOO7438663, Συςτθμικόσ Αρικμόσ -99408-).

Ερώτημα (α/α 02):
«Ραρ. 12.8.: Είναι ςχετικϊσ αςαφισ ο λόγοσ που απαιτείται θ φπαρξθ ςχεδίου πθδαλίου ςτθν κατάκεςθ
τθσ προςφοράσ, που είναι δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ, ενϊ το ςχζδιο ναυπθγικϊν γραμμϊν, φπαρξθ του
οποίου είναι επί τθσ ουςίασ προαπαιτοφμενο, όχι.»
Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 02):
Το ςχζδιο των ναυπθγικϊν γραμμϊν περιλαμβάνεται ςτα ςχζδια που οφείλει να προςκομίςει ο ανάδοχοσ
μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και ςε διάςτθμα τεςςάρων (04) μθνϊν κατά μζγιςτο.

Ερώτημα (α/α 03):
«Υπάρχει ςχετικι απαίτθςθ επίδειξθσ επιδόςεων ταχφτθτασ και διαγωγισ κατά τθν υποβολι προςφοράσ;»
Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 03):
«Σφμφωνα με τθν παρ. 4.2.2.4 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: «Με τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει τισ αντίςτοιχεσ προκαταρκτικζσ μελζτεσ διαγωγισ και
ευςτάκειασ ςε άκικτθ κατάςταςθ, ευςτάκειασ ςε κατάςταςθ βλάβθσ, υδροςτατικοφ διαγράμματοσ και
κατακλφςιμων μθκϊν (βλ. παράγραφοσ 12.8, εδάφιο 6)». Δεν προβλζπεται απαίτθςθ επίδειξθσ επιδόςεων
ταχφτθτασ και διαγωγισ κατά τθν υποβολι προςφοράσ.»

1.2 Πςον αφορά ςτο από 26-10-2020 και ώρα 10:13:00 μινυμα μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τθσ εταιρείασ
«ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Άνκιμου» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 20-10-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (δ)]:
Ερώτημα (α/α 04):
«Ραρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε ζγκαιρα για τθν αποδοχι πλωτϊν μζςων κζματοσ καταςκευισ από
ειδικό κράμα αλουμινίου ναυτικοφ τφπου»
Διευκρίνιςη ςε Ερώτημα (α/α 04):
Σχετικι τυγχάνει θ δοκείςα διευκρίνιςθ ςτο με α/α 01 ερϊτθμα τθσ παροφςασ.

2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ να αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου
πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -99408-,
κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (www.ynanp.gr).
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3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI
CHATZIPARASKEVA
Ημερομηνία: 2020.11.26 14:05:39 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΩ Ε..Η.ΔΗ..):
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ/ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΣΗΝ ΑΡΙΘ. 07/2020 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου
(ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ-99408-) ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΝΑΤΠΗΓΗΗ) ΕΠΣΑ (07) ΠΛΩΣΩΝ ΜΕΩΝ
(ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ) ΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ »
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.&Ν.Ε
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
5. Γρ. κ. Δ.Δ.Υ.
6. Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.&Ν.Ε./Δ.Ρ.Υ.
7. ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
8. ΔΙΡΕΑ 2ο-4ο
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