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ΘΕΜΑ: Ραροχι διευκρινίςεων επί τθσ 02/2020 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο για τθν «Προμικεια
υλικών και ανταλλακτικών για τθ ςυντιρθςθ των Πλωτών Μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» (ΑΔΑΜ:
20PROC006618068 - ΑΔΑ: ΩΘ484653ΠΩ-Ψ76) και με ςυςτθμικό αρικμό: 90609.
χετ.:
α) Η υπ’ αρικ.: 02/2020 Διακιρυξθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο για τθν «Προμικεια υλικών και
ανταλλακτικών για τθ ςυντιρθςθ των Πλωτών Μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» (ΑΔΑΜ: 20PROC006618068 - ΑΔΑ:
ΩΘ484653ΡΩ-Ψ76) και με ςυςτθμικό αρικμό: 90609.
β) Το από 20-05-2020 και ώρασ 09:24:39 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 19-05-2020 επιςτολισ.
γ) Το από 20-05-2020 και ώρασ 10:44:49 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 20-05-2020 επιςτολισ.
δ) Το από 21-05-2020 και ώρασ 10:59:51 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 21-05-2020 επιςτολισ.
ε) Το από 21-05-2020 και ώρασ 12:25:30 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «ΑΙΕΞΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 21-05-2020 επιςτολισ.
ςτ) Το με Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/29887/2020/21-05-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ (μπς)
η) Το με Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/29949/2020/21-05-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ (μπς)
θ) Το από 22-05-2020 και ώρασ 15:54:26 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 22-05-2020 επιςτολισ.
κ) Το από 29-05-2020 και ώρασ 17:04:31 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «ΑΙΕΞΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 29-05-2020 επιςτολισ.
ι) Η Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/32071/2020/29-05-2020 Απόφαςθ YΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (20PROC006802595,
ΑΔΑ: 6Ψ6Θ4653ΡΩ-Ζ6Ψ).
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ια) Η Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/32993/2020/02-06-2020 Ανακοίνωςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο περί παράταςθσ
προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν τθσ αρικ. 02/2020 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2 ο (ΑΔΑ:
ΩΟ84653ΡΩ-ΦΩ0).
ιβ) Το από 02-06-2020 και ώρασ 08:34:38 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 01-06-2020 επιςτολισ.
ιγ) Το από 09-06-2020 και ώρασ 15:19:34 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 09-06-2020 επιςτολισ.
ιδ) Το με Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/34692/2020/09-06-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ (μπς) μετά ςυνθμμζνων.
1. Αναφορικά με τα ανωτζρω (β) ζωσ (ε), (θ), (κ), (ιβ) και (ιγ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί
των όρων τθσ αρικ. 02/2020 Διακιρυξθσ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο που υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα,
θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (90609) μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ
ςτοιχείων από ςυναρμόδια Διεφκυνςθ ΥΝΑΝΡ διευκρινίηονται τα ακόλουκα:
1.1 Πςον αφορά ςτο από 20-05-2020 και ώρασ 09:24:39 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ ««MPD
GREECE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 19-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (β)+:
Ερώτθμα (Α/Α 01):
«Αναφορικά με τον ωσ άνω-αναφερόμενο Διαγωνιςμό και διαβάηοντασ πιο προςεκτικά του Όρουσ του
Διαγωνιςμοφ, παρατθριςαμε ότι ςτο Παράρτθμα Α’ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ ςτα Είδθ Α («Προμικεια
τεςςάρων (04) Μειωτιρων – Αναςτροφζων Πλωτών Περιπολικών καφών Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.»), Β («Προμικεια
και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Πλωτών Περιπολικών καφών Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.») και Γ («Προμικεια
και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Ναυαγοςωςτικών καφών Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.») και πιο ςυγκεκριμζνα
ςτθν Ενότθτα 2-2.1 («Γενικζσ ΑπαιτιςεισΠιςτοποίθςθ») αναφζρεςτε ςε Προςαρτιματα Α (MTU 12V2000
M91), Β (ZF 2050), Γ (France Hellices SDS 5), Δ (MTU 12V2000 M90), E (Hamilton Jet HM422), Σ (Man
D2840LE401) και Ζ (ZF 350 PL).
Ωςτόςο, τα Προςαρτιματα ςτα οποία ανφζρεςτε ςτα παραπάνω Είδθ δεν υπάρχουν πουκενά αναρτθμζνα
ςτον ΕΗΔΗ, για να είμαςτε ςε κζςθ να ανταποκρικοφμε επαρκώσ ςτισ απαιτιςεισ του Διαγωνιςμοφ.
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ διαβιβάςετε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία.
Για το παραπάνω λόγο, αιτοφμαςτε παράταςθ τουλάχιςτον είκοςι (20) θμερών, με ςκοπό να καταφζρουμε
να ςτοιχειοκετιςουμε μια ορκι προςφορά με βάςθ τα ηθτοφμενα τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ.
Παρακαλοφμε όπωσ κάνετε δεκτό το αίτθμά μασ, προκειμζνου να ςυμμετάςχουμε ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία με ορκό τρόπο. ».
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 01):
Τα αιτθκζντα ςτοιχεία παραςχζκθκαν με τθν με Αρικ. Ρρωτ.: 2832.5/32071/2020/29-05-2020 Απόφαςθ
YΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (20PROC006802595, ΑΔΑ: 6Ψ6Θ4653ΡΩ-Ζ6Ψ) *υπό ςτοιχείο (ι)+ με τθν οποία
χορθγικθκε μεταξφ άλλων παράταςθ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν.
1.2 Πςον αφορά ςτο από 20-05-2020 και ώρασ 10:44:49 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «Β
ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 20-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (γ)+:
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Ερώτθμα (Α/Α 02):
«Παρακαλοφμε όπωσ επανεξετάςετε και μασ διευκρινίςετε τα παρακάτω:
- ςτθν Σεχνικι προδιαγραφι τθσ διακιρυξθσ για το Είδοσ Ε ςτθν παράγραφο 3.2 αναφζρει ότι ςτθν
περίπτωςθ που τα υλικά-ανταλλακτικά είναι γνιςια απαιτείται θ προςκόμιςθ κατά τθν παράδοςθ
πιςτοποιθτικό γνθςιότθτασ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι.
Παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε ποια θ διαφορά των δφο πιςτοποιθτικών και εφόςον κατατεκεί
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από τον ΟΕΜ καταςκευαςτι ποια θ αναγκαιότθτα του πιςτοποιθτικοφ
γνθςιότθτασ.».
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 02):
i) Δεδομζνου ότι το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ αποτελεί ςιμανςθ ότι το ςχετικό προϊόν
ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν και μπορεί να διακινθκεί και να διατεκεί
ελεφκερα μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., από τθν Υπθρεςία μασ κρίνεται απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ
του, για όςα προϊόντα προβλζπεται βάςει Νομοκεςίασ.
ii) Αναφορικά με το πιςτοποιθτικό γνθςιότθτασ, αυτό αποτελεί δζςμευςθ ότι τα προςφερόμενα είδθ είναι
γνιςια του καταςκευαςτικοφ οίκου, όςον αφορά ςτθν ποιότθτα και τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται.
1.3 Πςον αφορά ςτο από 21-05-2020 και ώρασ 10:59:51 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD
GREECE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 21-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (δ)]:
Ερώτθμα (Α/Α 03):
«Αναφορικά με τον ωσ άνω-αναφερόμενο Διαγωνιςμό, παρακαλώ πολφ όπωσ μασ διευκρινίςετε τα
κάτωκι:
• ΕΙΔΟ Α: Θα χρειαςτεί να μασ ςτείλετε τα serial numbers των 4 μειωτιρων-αναςτροφζων που επρόκειτο
να αντικαταςτακοφν.
• ΕΙΔΟ Β: Θα χρειαςτεί να μασ ςτείλετε τα serial numbers των 12 κινθτιρων, τα serial numbers των 12
μειωτιρων-αναςτροφζων, κακώσ επίςθσ και τα ςχζδια από το μθχανοςτάςιο όπου βρίςκονται οι εν λόγω
μθχανζσ.
• ΕΙΔΟ Γ: Θα χρειαςτεί να μασ ςτείλετε τα serial numbers των 12 κινθτιρων, τα serial numbers των 12
μειωτιρων-αναςτροφζων, κακώσ επίςθσ και τα ςχζδια από το μθχανοςτάςιο όπου βρίςκονται οι εν λόγω
μθχανζσ.
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ διαβιβάςετε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία όςο το δυνατόν πιο
άμεςα.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 03):
Ρροκειμζνου να ςυνεκτιμθκοφν όλεσ οι παράμετροι ςφμφωνα με τισ παρ. 3.2.1, 2.4 και 2.3 των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για τα Είδθ Α, Β και Γ, αντίςτοιχα, αναφζρεται ωσ απαραίτθτθ πριν τθν υποβολι τεχνικϊν
προςφορϊν θ επίςκεψθ των Υποψθφίων Αναδόχων ςε ςκάφθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όμοιων τφπων, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα
χορθγεί ςτον Υποψιφιο Ανάδοχο ςχετικι βεβαίωςθ, ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι ςχετικζσ
απαιτιςεισ. Επιπλζον, με τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να
κατακζςουν Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου,
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ςυνοδευόμενθ από τθν ανωτζρω βεβαίωςθ, ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ και μελζτθσ, τα
προςφερόμενα είδθ είναι κατάλλθλα για τθν εγκατάςταςι τουσ (....).
α) Είδοσ Α: Από τον Φορζα μασ ζχουν δοκεί όλα τα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και θ
δυνατότθτα επιτόπιασ αυτοψίασ ςτουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ προκειμζνου ςυνεκτιμθκοφν όλεσ οι
παράμετροι. Επιπροςκζτωσ, οι υπό προμικεια μειωτιρεσ – αναςτροφείσ δεν κα αντικαταςτιςουν
κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ κακϊσ επίςθσ δεν είναι και ςτισ υποχρεϊςεισ των υποψθφίων αναδόχων θ
διαδικαςία αντικατάςταςισ τουσ. Ωσ εκ τοφτου θ αποςτολι των serial numbers των μειωτιρων –
αναςτροφζων δεν απαιτείται να δοκοφν ςε κανζνα ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Ραρ’ όλα αυτά και προσ υποβοικθςθ του ζργου των υποψθφίων αναδόχων, ενδεικτικά γνωρίηονται s/n
μειωτιρων – αναςτροφζων ZF 2050 s/n 50012909.
β) Είδοσ Β – Γ: Δεδομζνου ότι θ εν λόγω προμικεια αφορά ςτθν αντικατάςταςθ των κινθτιρων και όχι
ςτθν επιςκευι αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν ζχει προγραμματιςτεί ακόμα από τον Φορζασ μασ ςε
ποια Ρ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κα πραγματοποιθκεί θ αντικατάςταςθ των υπό προμικεια κινθτιρων, θ Υπθρεςία
ζχει δϊςει τθν δυνατότθτα επιτόπιασ αυτοψίασ ςτουσ Υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςε ςκάφθ όμοιου τφπου με
αυτά που κα αντικαταςτακοφν οι εν κζματι κινθτιρεσ προκειμζνου ςυνεκτιμθκοφν όλοι οι παράγοντεσ.
Ραρ’ όλα αυτά και προσ υποβοικθςθ του ζργου των υποψθφίων αναδόχων, ενδεικτικά γνωρίηονται s/n
κινθτιρων και μειωτιρων – αναςτροφζων ωσ ακολοφκωσ:
i) Κινθτιρασ MTU 12V2000 M90s/n 535100981 ενϊ δεν φζρει μειωτιρα – αναςτροφζα.
ii) Κινθτιρασ MTU 12V2000 M91 s/n 535109122 με μειωτιρα – αναςτροφζα ZF 2050 s/n 50012909.
iii) Κινθτιρασ MAN D2840LE401 s/n 4739412071 με μειωτιρα – αναςτροφζα ZF 350 PL s/n 9711658.
Λοιπά αιτθκζντα ςτοιχεία δφναται να αντλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ κατά τθ διάρκεια
επιτόπιασ αυτοψίασ είτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία (Επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΜ).
1.4 Πςον αφορά ςτο από 21-05-2020 και ώρασ 12:25:30 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «ΑΙΕΞΡΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 21-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο
(ε)+:
Ερώτθμα (Α/Α 04):
«χετικά με τoν εν κζματι Διαγωνιςμό ςτον οποίο θ εταιρεία μασ προτίκεται να ςυμμετάςχει,
παρακαλοφμε για τθν διευκρινιςτικι απάντθςι ςασ ςχετικά με τα κάτωκι ερωτιματα:
α) Για τα υποείδθ του είδουσ (Ε) και ειδικότερα το Τποείδοσ Ε’ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ MTU 16V396TB94,
ςφμφωνα με τθν § 1.3 τθσ διακιρυξθσ για το α/α 13 ηθτείται new adec uni (main) με p/n X00E50202187/77
και για το α/α 14 ηθτείται new adec uni (backup) με p/n X00E50202192/77.
φμφωνα με τθν «Σεχνικι Προδιαγραφι», για το α/α 13 ηθτείται new adec uni (main) με p/n
X00E50202187/76 και για το α/α 14 ηθτείται new adec uni (backup) με p/n X00E50202192/76.
Παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε τα ορκώσ ηθτοφμενα p/n για τα ανωτζρω είδθ.
β) Επίςθσ παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε εάν οι βεβαιώςεισ των καταςκευαςτών του εξωτερικοφ (π.χ.
§ 2.7- ΕΙΔΟ Β’) απαιτείται να φζρουν κεώρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 04):
α) Κατά τθν μεταφορά των ςτοιχείων και εκ’ παραδρομισ ςτα p/n του Είδουσ Ε - Υποείδουσ Ε –
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ MTU 16V396TB94 και ςυγκεκριμζνα για το α/α 13 & α/α 14 τθσ § 1.3 τθσ διακιρυξθσ ζχει
γίνει λάκοσ ςτο τελευταίο ψθφίο και ωσ εκ’ τοφτου τα ορκά p/n για τα ανωτζρω α/α είναι αυτά όπωσ
αναφζρονται ςτον Ρίνακα τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και ςυγκεκριμζνα ‘’Είδοσ Ε – Υποείδοσ Ε
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ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ MTU 16V396TB94 με α/α 13 new adec uni (main) με p/n X00E50202184/76 και α/α 14 new
adec uni (backup) με p/n X00E50202192/76.
β) Αναφορικά με τισ βεβαιϊςεισ των καταςκευαςτϊν, αυτζσ πρζπει να εκδίδονται ωσ επίςθμο ζγγραφο
από τον καταςκευαςτι και δεν απαιτείται κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
1.5 Πςον αφορά ςτο από 22-05-2020 και ώρασ 15:54:26 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD
GREECE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 22-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (θ)+:
Ερώτθμα (Α/Α 05):
«Αναφορικά με τον ωσ άνω-αναφερόμενο Διαγωνιςμό, παρακαλώ πολφ, όπωσ μασ διευκρινίςετε τα
κάτωκι:
• ΕΙΔΟΣ Β «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Πλωτών Περιπολικών καφών Λ.. ΕΛ.ΑΚΣ.
LAMBRO 57 PB CLASS ΙII *ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ μθχανικισ πρόωςθσ και ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ
υδροπρόωςθσ+»
1. Με βάςθ τθ παράγραφο 2.3 τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ, «οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των
κινθτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςε χώρο και τόπο εντόσ του νομοφ Αττικισ που κα υποδείξει θ Τπθρεςία
(Επιςπεφδουςα Τπθρεςία ΔΕΜ)». Από τα ανωτζρω αντιλαμβανόμαςτε ότι αναφζρεςτε ςτισ διαδικαςίεσ
ελλιμενιςμενοφ και δεξαμενιςμοφ που τυχόν χρειαςτοφν. Ενθμερώςτε μασ λοιπόν, αν τα αναφερόμενα
ζξοδα πρόκειται να βαρφνουν τον Ανάδοχο.
2. Όπωσ μασ αποςτείλετε τισ ακριβείσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των μθχανών τφπου France Hellices SDS 5.
3. Σζλοσ, όπωσ μασ διευκρινίςετε τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ρφκμιςθσ παραγόμενου κορφβου.
• ΕΙΔΟΣ Γ «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Ναυαγοςωςτικών καφών Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.»
1. Θα χρειαςτεί να μασ ςτείλετε τα serial numbers των δώδεκα (12) κινθτιρων, τα serial numbers των
δώδεκα (12) μειωτιρων-αναςτροφζων τφπου ZF 250 PL κακώσ και τθ ςχζςθ μετάδοςθσ, τα ςχζδια του
μθχανοςταςίου που βρίςκονται οι εν λόγω μθχανζσ και τζλοσ τα ςχζδια ζδραςθσ των εν λόγω κινθτιρων.
2. Με βάςθ τθ παράγραφο 2.2 τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ, «οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των
κινθτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςε χώρο και τόπο εντόσ του νομοφ Αττικισ που κα υποδείξει θ Τπθρεςία
(Επιςπεφδουςα Τπθρεςία ΔΕΜ)». Από τα ανωτζρω αντιλαμβανόμαςτε ότι αναφζρεςτε ςτισ διαδικαςίεσ
ελλιμενιςμενοφ και δεξαμενιςμοφ που τυχόν χρειαςτοφν. Ενθμερώςτε μασ λοιπόν, αν τα αναφερόμενα
ζξοδα πρόκειται να βαρφνουν τον Ανάδοχο.
3.
4. Όπωσ μασ αποςτείλετε τισ ακριβείσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των μθχανών τφπου France Hellices SDS 5.
5.Σζλοσ, όπωσ μασ διευκρινίςετε τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ρφκμιςθσ παραγόμενου κορφβου
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ διαβιβάςετε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία όςο το δυνατόν πιο άμεςα,
για να είμαςτε να κζςθ να ςτοιχειοκετιςουμε ορκά τθ Σεχνικι Προςφορά και να ανταποκρικοφμε
επαρκώσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 05):
Είδοσ Β:
1. Διευκρινίηεται ότι τα ζξοδα εξάρμοςθσ και άρμοςθσ των κινθτιρων και λοιπόν εξαρτθμάτων –
μθχανθμάτων που απαιτείται για τθν ορκι λειτουργία αυτϊν κακϊσ τα ζξοδα ελλιμενιςμοφ και τυχόν
ανζλκυςθσ ςε περίπτωςθ που απαιτείται κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
2. Διευκρινίηεται ότι ςτα Ρροςαρτιματα που ζχουν αναρτθκεί (βλ. ςχετικά τθ με Αρικ. Ρρωτ.:
2832.5/32071/2020/29-05-2020 Απόφαςθ YΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (20PROC006802595, ΑΔΑ:
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6Ψ6Θ4653ΡΩ-Ζ6Ψ)) αναφζρονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων – μθχανθμάτων που τυχόν
κα χρειαςκεί να αντικαταςτιςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του εν λόγω
μθχανιματοσ αναφζρονται ςτο προςάρτθμα Γ το οποίο ςυνοδεφει τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι. Τζλοσ οι
υποψιφιοι Ανάδοχοι ζχουν τθν δυνατότθτα ςυλλογισ ςτοιχείων κατά τθν επιτόπια αυτοψία τουσ.
3. Διευκρινίηεται ότι ο παραγόμενοσ κόρυβοσ τον υφιςτάμενων κινθτιρων είναι ςτοιχείο που πρζπει να
αναηθτιςουν οι υποψιφιοι ανάδοχοι από τα τεχνικά εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν τουσ. Διευκρινίηεται
ότι θ Υπθρεςία ζχει προδιαγράψει το μζγιςτο επιτρεπτό όριο παραγόμενου κορφβου των κινθτιρων που
πρόκειται να προςφερκοφν (βλ. ςυναφϊσ παρ. 3.3.12 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Είδουσ Β).
Είδοσ Γ:
1. Αναφορικά με τα serial numbers των δϊδεκα (12) κινθτιρων, δϊδεκα (12) μειωτιρων –
αναςτροφζων και των ςχεδίων μθχανοςταςίου εν κζματι ςκαφϊν από τθν επιτροπι ζχουν δοκεί οι
απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ κατόπιν ερωτιματοσ που τζκθκε με τθν από 21-05-2020 επιςτολι τθσ ίδιασ
εταιρείασ «(…..) Είδοσ Γ: Θα χρειαςτεί να μασ ςτείλετε τα serial numbers των 12 κινθτιρων, τα serial
numbers των 12 μειωτιρων – αναςτροφζων, κακώσ επίςθσ και τα ςχζδια από το μθχανοςτάςιο όπου
βρίςκονται οι εν λόγω μθχανζσ(….)». (βλ. ςυναφϊσ Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 03) β) παροφςθσ).
Λοιπά αιτθκζντα ςτοιχεία δφνανται να αντλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ κατά τθν διάρκεια
τθσ επιτόπιασ αυτοψίασ είτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία (Επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΜ).
2. Διευκρινίηεται ότι για το ΕΙΔΟΣ Γϋ ςτθν παράγραφο 2.2 τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ αναγράφεται
μεταξφ άλλων ότι: «(….) Κατά τθν εγκατάςταςθ κα εκτελεςτοφν με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου,
εργαςίεσ ετθςίου δεξαμενιςμοφ ςε ζκαςτο ςκάφοσ (οι οποίεσ κα ςυνίςτανται ςε υφαλοκακαριςμό, ζλεγχο
ελίκων, ζλεγχο αξονικών ςυςτθμάτων ελίκων και πθδαλίων και υφαλοχρωματιςμό). Σα ανωτζρω κα
εκτελεςτοφν ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο, ετοιμοπαράδοτο ζργο. Οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των
κινθτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςε χώρο και τόπο εντόσ του νομοφ Αττικισ που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ
(…..)». Από τα ανωτζρω γίνεται ςαφζσ ότι ο ελλιμενιςμόσ και εργαςίεσ δεξαμενιςμοφ όπωσ αυτζσ ζχουν
προβλεφκεί κα γίνουν με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου.
4. Διευκρινίηεται ότι ςτο Είδοσ Γ δεν αναφζρεται ςτο κείμενο των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν μθχανι
τφπου France Hellices SDS 5. Διευκρινίηεται ότι το ςφςτθμα France Hellices SDS 5 είναι το ςφςτθμα
πρόωςθσ των ςκαφϊν LAMBRO 57 PB CLASS III τα οποία είναι ςκάφθ μθχανικισ πρόωςθσ του Είδουσ Β.
5. Διευκρινίηεται ότι ο παραγόμενοσ κόρυβοσ τον υφιςτάμενων κινθτιρων είναι ςτοιχείο που πρζπει να
αναηθτιςουν οι υποψιφιοι ανάδοχοι από τα τεχνικά εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν τουσ. Διευκρινίηεται
ότι θ Υπθρεςία ζχει προδιαγράψει το μζγιςτο επιτρεπτό όριο παραγόμενου κορφβου των κινθτιρων που
πρόκειται να προςφερκοφν (βλ. ςυναφϊσ παρ. 3.3.12 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Γ).
1.6 Πςον αφορά ςτο από 29-05-2020 και ώρασ 17:04:31 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «ΑΙΕΞΡΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 29-05-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο
(κ)+:
Ερώτθμα (Α/Α 06):
«χετικά με τoν εν κζματι Διαγωνιςμό ςτον οποίο θ εταιρεία μασ προτίκεται να ςυμμετάςχει,
παρακαλοφμε για τθν διευκρινιςτικι απάντθςι ςασ ςχετικά με τα κάτωκι ερωτιματα:
α) Για τα υποείδθ του είδουσ (Ε) και ειδικότερα το Τποείδοσ Β’ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ MTU 20V4000M93L, για το
α/α 20 ηθτείται HP FUEL LINE FROM HP PUMP με p/n EX59507700029, ςτο οποίο πικανόν να ζχει γίνει
τυπογραφικό λάκοσ κακώσ το ορκό p/n είναι X59507700029
Παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι το ηθτοφμενο p/n είναι το X59507700029.
β) Για τα υποείδθ του είδουσ (Ε) και ειδικότερα το Τποείδοσ Γ’ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ MTU 16V396TB94, για το
α/α 1 ηθτείται Gasket με p/n 0005355933.
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Κατά τθ ςχετικι διαβοφλευςθ, το ηθτοφμενο gasket αντιςτοιχοφςε ςτο p/n 5500160121. Σο p/n
0005355933 αντιςτοιχεί ςτθν περιγραφι “speed sensor” και δεν είναι εγκατεςτθμζνο ςτον εν λόγω
κινθτιρα.
Παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί τo ορκώσ ηθτοφμενο p/n για τo ανωτζρω είδοσ.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 06):
α) Το ηθτοφμενο p/n για το α/α 20 του Υποείδουσ Βϋ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MTU 20V4000M93L του Είδουσ Ε,
είναι αυτό που αναγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι και ςυγκεκριμζνα ΕΧ59507700029 το οποίο είναι
το νζο p/n προσ αντικατάςταςθ αυτοφ ςτο οποίο αναφζρεςτε, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ αφορά το ίδιο
ανταλλακτικό. Ωσ εκ’ τοφτου ςε περίπτωςθ που δεν υφίςτανται οι περιοριςμοί τθσ παραγράφου 3.1 του
είδουσ Εϋ μπορεί να προςφερκεί και ανταλλακτικό με το p/n ςτο οποίο αναφζρεςτε (p/n X59507700029).
β) Το ηθτοφμενο p/n για το α/α 01 του Υποείδουσ Γϋ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MTU 16V396ΤΒ94του είδουσ Ε, είναι
αυτό που αναγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι και ςυγκεκριμζνα 0005355933 το οποίο είναι το νζο
p/n προσ αντικατάςταςθ αυτοφ ςτο οποίο αναφζρεςτε, ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τα οποία
δόκθκαν από τον επίςθμο εκπρόςωπο τθσ MTU ςτθν Ελλάδα και κατ’ αυτόν αφορά το ίδιο ανταλλακτικό.
Ωσ εκ’ τοφτου ςε περίπτωςθ που δεν υφίςτανται οι περιοριςμοί τθσ παραγράφου 3.1 του είδουσ Εϋ μπορεί
να προςφερκεί το ίδιο ανταλλακτικό με το p/n ςτο οποίο αναφζρεςτε (p/n 5500160121).
1.7 Πςον αφορά ςτο από 02-06-2020 και ώρασ 08:34:38 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ MPD GREECE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ»,
μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 01-06-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (ιβ)+:
Ερώτθμα (Α/Α 07):
«Αναφορικά με τον ωσ άνω-αναφερόμενο Διαγωνιςμό, παρακαλώ πολφ, όπωσ μασ διευκρινίςετε τα
κάτωκι:
• ΕΙΔΟΣ Β «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Πλωτών Περιπολικών καφών Λ.. ΕΛ.ΑΚΣ.
LAMBRO 57 PB CLASS ΙII *ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ μθχανικισ πρόωςθσ και ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ
υδροπρόωςθσ+»
Σφποσ Κφριων Μθχανών 12V2000M90
− Μποροφν οι κινθτιρεσ να φτάςουν τον μζγιςτο αρικμό ςτροφών 2300 RPM και αν ναι, ςε ποιο ποςοςτό
φορτίου βρίςκονται οι κινθτιρεσ ςε αυτζσ τισ ςτροφζσ;
− Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφών RPM του κινθτιρα που επιτυγχάνεται επί του παρόντοσ;
Σφποσ Κφριων Μθχανών 12V2000M91
− Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφών RPM του κινθτιρα που επιτυγχάνεται επί του παρόντοσ;
− Μποροφν οι κινθτιρεσ να φτάςουν τον μζγιςτο αρικμό ςτροφών 2350 RPM και αν ναι, ςε ποιο ποςοςτό
φορτίου βρίςκονται οι κινθτιρεσ ςε αυτζσ τισ ςτροφζσ;
− Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφών RPM του κινθτιρα που επιτυγχάνεται επί του παρόντοσ;
• ΕΙΔΟΣ Γ «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Ναυαγοςωςτικών καφών Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.»
− χζδια μθχανοςταςίου, ςχεδιάγραμμα βάςεων ζδραςθσ κινθτιρων, ςειριακόσ αρικμόσ γραναηοκιβωτίου
μετάδοςθσ (ρεβζρςασ), ςχζςθ μετάδοςθσ, προδιαγραφζσ εξάτμιςθσ κ.λπ.
− Προδιαγραφζσ βάςεων ζδραςθσ γραναηοκιβωτίου μετάδοςθσ (ρεβζρςασ)
− χζδια ζδραςθσ γραναηοκιβωτίου μετάδοςθσ (ρεβζρςασ)
− Οποιεςδιποτε ειδικζσ λεπτομζρειεσ των υφιςτάμενων γραναηοκιβωτίων μετάδοςθσ (ρεβζρςασ) που
ςχετίηονται με τθν ικανότθτα αναςτροφισ (ειδικζσ προδιαγραφζσ των γραναηοκιβωτίων μετάδοςθσ
(ρεβζρςασ)
− Μποροφν οι κινθτιρεσ να φτάςουν τον μζγιςτο αρικμό ςτροφών τουσ RPM και αν ναι, ςε ποιο ποςοςτό
φορτίου βρίςκονται οι κινθτιρεσ ςε αυτζσ τισ ςτροφζσ;
− Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφών RPM του κινθτιρα που επιτυγχάνεται επί του παρόντοσ;
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− Σο ςθμείο 3.3.2 ορίηει ότι οι νζοι κινθτιρεσ πρζπει να παρζχουν ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 800HP
ζκαςτοσ. Πώσ είναι αυτό δυνατόν εφόςον το υφιςτάμενο γραναηοκιβώτιο μετάδοςθσ (ρεβζρςασ) ζχει
μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ιςχφ (για το Pleasure Duty) 792HP ίππων (590 kW) ςτισ 2250 ςτροφζσ ανά λεπτό
RPM;
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ διαβιβάςετε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία όςο το δυνατόν πιο άμεςα,
για να είμαςτε να κζςθ να ςτοιχειοκετιςουμε ορκά τθ Σεχνικι Προςφορά και να ανταποκρικοφμε
επαρκώσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.».
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 07):
α) Είδοσ Β:
- Όςον αφορά ςτον Σφπο Κυρίων Μθχανών 12V2000M90: Οι κινθτιρεσ μποροφν να φτάςουν το μζγιςτο
αρικμό ςτροφϊν, ενϊ το φορτίο διαφζρει από ςκάφοσ ςε ςκάφοσ και εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ
όπωσ κατάςταςθ γάςτρασ, παλαιότθτα, ϊρεσ λειτουργίασ μθχανϊν κ.α.
- Όςον αφορά ςτον Σφπο Κυρίων Μθχανών 12V2000M91:
Οι κινθτιρεσ μποροφν να φτάςουν το μζγιςτο αρικμό ςτροφϊν, ενϊ το φορτίο διαφζρει από ςκάφοσ ςε
ςκάφοσ και εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ κατάςταςθ γάςτρασ, παλαιότθτα, ϊρεσ λειτουργίασ
μθχανϊν κ.α.
β) Είδοσ Γ:
Πςον αφορά ςτα τζςςερα πρϊτα εδάφια ανωτζρω ερωτιματοσ αιτθκζντα ςτοιχεία δφναται να αντλθκοφν
από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ κατά τθν διάρκεια τθσ επιτόπιασ αυτοψίασ, είτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία (Επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΜ).
Πςον αφορά ςτα επόμενα δφο εδάφια, οι κινθτιρεσ μποροφν να φτάςουν το μζγιςτο αρικμό ςτροφϊν,
ενϊ το φορτίο διαφζρει από ςκάφοσ ςε ςκάφοσ και εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ κατάςταςθ
γάςτρασ, παλαιότθτα, ϊρεσ λειτουργίασ μθχανϊν κ.α.
Πςον αφορά ςτο τελευταίο εδάφιο ανωτζρω ερωτιματοσ, ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο ςκάφουσ οι
υφιςτάμενοι κινθτιρεσ είναι 820 HP και ςυνεργάηονται με τον υπόψθ τφπο μειωτιρα – αναςτροφζα χωρίσ
κανζνα πρόβλθμα. Η υποχρζωςθ των υποψθφίων Αναδόχων είναι να προςφζρουν προσ αντικατάςταςθ
νζουσ κινθτιρεσ τουλάχιςτον 800HP και ςτθν περίπτωςθ που αυτοί δεν μποροφν να ςυνεργαςτοφν με τα
υφιςτάμενα ςυςτιματα του ςκάφουσ να τα αντικαταςτιςουν με κατάλλθλα που να ςυνεργάηονται με
τουσ προςφερόμενουσ κινθτιρεσ.
1.8 Πςον αφορά ςτο από 09-06-2020 και ώρασ 15:19:34 μινυμα μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθσ εταιρείασ «MPD
GREECE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 09-06-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (ιγ)+:
Ερώτθμα (Α/Α 08):
«Αναφορικά με τον ωσ άνω-αναφερόμενο Διαγωνιςμό, παρακαλώ πολφ, όπωσ μασ διαβιβάςετε κατεπείγον
τισ διευκρινίςεισ που ςασ είχαμε ηθτιςει από 20.05.20, 22.05.20 & 02.06.20 για τα κάτωκι είδθ:
• ΕΙΔΟ Β «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Πλωτών Περιπολικών καφών Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
LAMBRO 57 PB CLASS ΙII *ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ μθχανικισ πρόωςθσ και ζξι (06) κινθτιρεσ για ςκάφθ
υδροπρόωςθσ+»,
• ΕΙΔΟ Γ «Προμικεια και τοποκζτθςθ δώδεκα (12) κινθτιρων Ναυαγοςωςτικών καφών Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ διαβιβάςετε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία όςο το δυνατόν πιο άμεςα,
για να είναι ςε κζςθ θ εταιρεία μασ να προςφζρει τισ νζεσ μθχανζσ και να ανταποκρικεί επαρκώσ ςτισ
ανάγκεσ των Σεχνικών Προδιαγραφών.»

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (Α/Α 08):
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Αιτθκζντα ςτοιχεία τθσ από 20.05.2020 επιςτολισ ζχουν παραςχεκεί με τθ με Αρικ. Ρρωτ.:
2832.5/32071/2020/29-05-2020 Απόφαςθ YΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (20PROC006802595, ΑΔΑ:
6Ψ6Θ4653ΡΩ-Ζ6Ψ) *υπό ςτοιχείο (ι) ςχετικό+, ενϊ λοιπζσ διευκρινίςεισ παρατίκενται ςτο παρόν ζγγραφο
ανωτζρω.
2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου
κα είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -90609-, κακϊσ και
ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ (ynanp.gr).
3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRYSOULA
KIRKOU
Ημερομηνία: 2020.06.24 12:22:15 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω ΕΗΔΗ):
Ενδιαφερόμενουσ/ςυμμετζχοντεσ ςτθν Αρικ. 02/2020 Διακιρυξθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (ςυςτθμικόσ
αρικμόσ 90609), για τθν «Προμικεια υλικών και ανταλλακτικών για τθ ςυντιρθςθ των Πλωτών Μζςων
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.».
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΡ
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. ΔΚΑ'
5. Γρ. κ. ΓΔΟΥ
6. Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ
7. ΔΕΜ
8. Ρρόεδροσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν «Ρρομικεια υλικϊν και ανταλλακτικϊν
για τθ ςυντιρθςθ των Ρλωτϊν Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (μζςω ΔΕΜ)
9. Ρρόεδροσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Συμβάςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ).
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΔΙΡΕΑ 2ο-4ο
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