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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 12/2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών.
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αριθμός Διακήρυξης: 12/2020

Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2832.1/76477/2020

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό,
διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», για την κάλυψη αναγκών των
Υπηρεσιών και μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το Μάρτιο 2021 ή μεταγενέστερα και
για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα
ενός χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και ΦΠΑ 24%),
(συνολικός π/υ χωρίς ΦΠΑ: #299.569,44€#, ΦΠΑ: #71.896,67€#).
Η προμήθεια αυτή επιμερίζεται σε τρία (03) Είδη, ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ Α:
Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

ΕΙΔΟΣ Β:
Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και
Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

ΕΙΔΟΣ Γ:
Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο
Διαδίκτυο Μέσω Δικτύου Κινητής
Τηλεφωνίας

Υποείδος Α1: Σαράντα επτά (47) συνδέσεις συμβολαίου, με δικαίωμα
προαίρεσης μέχρι επιπλέον έξι (06) όμοιων συνδέσεων (Ομάδα Α του
Πίνακα Α-1 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Α2: Τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (378) συνδέσεις συμβολαίου,
με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δεκαεπτά (17) όμοιων
συνδέσεων (Ομάδα Β του Πίνακα Α-1 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Α3: Παροχή υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων bulk sms, με
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον μίας (01) όμοιας σύνδεσης
(Ομάδα Γ του Πίνακα Α-1 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Β1: Εκατόν είκοσι έξι (126) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης
στο διαδίκτυο (ADSL), με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τεσσάρων
(04) ομοίων συνδέσεων (Πίνακας Β-1 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Β2: Δύο (02) συνδέσεις ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
μέσω τεχνολογίας VDSL, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών
(03) όμοιων συνδέσεων (Πίνακας Β-2 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Β3: Δεκαεννιά (19) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο με
υπηρεσίες ADSL ή VDSL που συμπεριλαμβάνει και υπηρεσίες ενσύρματης
τηλεφωνίας αδαπάνως για το Φορέα, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι
επιπλέον δέκα (10) όμοιων συνδέσεων (Πίνακας Β-3 Τεχνικών
Προδιαγραφών)
Υποείδος Γ1: Πενήντα (50) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας (δίκτυο 3G ή 4G), με χρήση USB Stick, με
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων
(Πίνακας Γ-1 Τεχνικών Προδιαγραφών)
Υποείδος Γ2: Είκοσι (20) συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3G ή 4G, με χρήση 3G/4G Modem/Router, με
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) όμοιων συνδέσεων
(Πίνακας Γ-2 Τεχνικών Προδιαγραφών)
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➢ Αριθμός διακήρυξης: 12/2020

➢ Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών.
Χώρα
: Ελλάδα
Πόλη (Κωδικός NUTS)
: EL307 (Πειραιάς)
Ταχυδρομική Δ/νση
: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ.Κωδ.
: 185 10
Πληροφορίες
: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγελική
Τηλ.
: 213 137 4594/1081
Αριθ. Τηλεομοιοτυπίας
: 213 137 1361
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
: www.hcg.gr / www.ynanp.gr
E-mail
: dipea.b@yna.gov.gr
➢ Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ)»
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
➢ Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και Ασφάλεια
καθώς και η Ναυτιλία.
➢

Συστημικός Αριθμός: -101612-

➢

CPV: Είδος Α: 64212000-5 (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας)
Είδη Β και Γ: 64210000-1 (Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων)

➢

Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

➢ Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Τακτικού
Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΝΑΝΠ, στους λογαριασμούς ΑΛΕ 2420101001 - «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και
ΑΛΕ 2420102001 - «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας», οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023.
➢ Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ανά την Ελλάδα και στα σημεία που περιγράφονται στους Πίνακες του
Προσαρτήματος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α της Διακήρυξης)[κωδικός NUTS: EL (Ελλάδα)]
➢ Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση
(Απόφαση δια του αρμόδιου προς τούτο οργάνου κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας), εντός του
χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κάθε Είδους, το δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή των επιπλέον υπηρεσιών κάθε
Είδους όπως αυτές περιγράφονται στον αρχικό πίνακα Ειδών της παρούσας.
Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί μόνο στις περιπτώσεις:
•

για το Είδος Α: αύξησης του αριθμού χρηστών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Φορέα μας,

•

για το Είδος Β: ίδρυσης νέων Υπηρεσιών του Φορέα μας,

•

για το Είδος Γ: αύξησης των Υπηρεσιών και πλωτών μέσων του Φορέα μας.

Σημειώνεται ότι η συνολική χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε Είδους δεν επηρεάζεται από την
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για το Είδος αυτό, το οποίο σημαίνει ότι η λήξη των παρεχόμενων μέσω της
προαίρεσης υπηρεσιών επέρχεται με τη λήξη της αρχικής σύμβασης κάθε Είδους.

➢

Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 13-11-2020

➢

Χρόνος παροχής υπηρεσιών:

Είδος Α: Είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ενεργοποίηση των καρτών SIM και όχι νωρίτερα από την 30/03/2021,
κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Είδη Β και Γ: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών (η έναρξη παροχής
υπηρεσιών θα ξεκινήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση
όχι πριν την 15-03-2021), κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

➢

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.

➢

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
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➢ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 08-12-2020 και ώρα 15:00, στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 14-12-2020 και ώρα
11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος,
Γρ. 318) από την αρμόδια Επιτροπή.
➢ Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την 19-11-2020 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη.
➢ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρώμενες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
➢ Γλώσσα προσφορών: η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά
ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
➢

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

➢ Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
➢ Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά από τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000
στους ΑΛΕ 2420101001 - «Έξοδα Σταθερής Τηλεφωνίας» και ΑΛΕ 2420102001 - «Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας»,
οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023.
Η πληρωμή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη με την προσκόμιση των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 200 του
Ν. 4412/2016 δικαιολογητικών στο τέλος κάθε τριμήνου παροχής των υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που
παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μετά σχετικών πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, κατόπιν εκδόσεως βεβαιώσεων από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΗΔΕΠ), για την αδιάλειπτη
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

➢ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα εκ των
προκηρυσσόμενων ειδών της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας
αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 2.2.2.1 της
Διακήρυξης και θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της Διακήρυξης.
➢ Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν
τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από το Βιβλίο ΙV άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ και η προθεσμία για την άσκησή της είναι: (α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και
στο άρθρο 5 του π.δ. 39/2017, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf και το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα
σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.

➢

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail:
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dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213137-4594/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο
διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), ενώ συστημικά θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI
CHATZIPARASKEVA
Ημερομηνία: 2020.11.18 11:27:43 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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