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ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 02/2020 διακήρυξης
Υπουργείου Ναυτιλίας
Reason:
Location: Athens
και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης
Προμηθειών & Εποπτείας
Αποθηκών
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αριθμός Διακήρυξης: 02/2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 22 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2832.5/24041/2020

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση
Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, Διεθνούς
Συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» συνολικής
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτά εκατομμυρίων ευρώ #7.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).
Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά την προμήθεια των κάτωθι ειδών:
ΕΙΔΟΣ (Α): Προμήθεια τεσσάρων (04) Μειωτήρων – Αναστροφέων Πλωτών Περιπολικών Σκαφών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας #140.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟΣ (Β): Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κινητήρων Πλωτών Περιπολικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
LAMBRO 57 PB CLASS III [έξι (06) κινητήρες για σκάφη μηχανικής πρόωσης και έξι (06) κινητήρες
για σκάφη υδροπρόωσης], προϋπολογισθείσας αξίας #1.830.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟΣ (Γ): Προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κινητήρων Ναυαγοσωστικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,
προϋπολογισθείσας αξίας #2.010.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟΣ (Δ): Προμήθεια είκοσι (20) ζευγών εξωλέμβιων κινητήρων για τα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας #940.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟΣ (Ε): Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για τη συντήρηση πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
προϋπολογισθείσας αξίας #2.080.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ):
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Α): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 12v2000 Μ90-Μ91,
προϋπολογισθείσας αξίας #656.354,50€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Β): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 20V4000 M93L, προϋπολογισθείσας
αξίας #316.954,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Γ): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 16V396TB94, προϋπολογισθείσας
αξίας #264.479,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Δ): Ηλεκτρονικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 12v2000 M90-M91,
προϋπολογισθείσας αξίας #253.754,50€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Ε): Ηλεκτρονικά Κύριων Μηχανών Τύπου MTU 16V396TB94, προϋπολογισθείσας
αξίας #196.495,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Ανταλλακτικά Κύριων Μηχανών Τύπου MAN 2840 LE 401, προϋπολογισθείσας
αξίας #262.069,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ),
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Ζ): Ανταλλακτικά Συστήματος Υδροπρόωσης Τύπου HAMILTON JET HM422,
προϋπολογισθείσας αξίας #129.894,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).
 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
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Ταχ.Κωδ.
Πληροφορίες

:
:

185 10
Αντιπλοίαρχος ΛΣ Χλιμίντζα Χρυσούλα
Ανθυπασπιστής ΛΣ Κίρκου Χρυσούλα
Τηλ.
: 213 137 1081 – 213 137 4652
Αριθ. Τηλεομοιοτυπίας
: 213 137 1361
Γενική
Διεύθυνση
στο : www.hcg.gr
διαδίκτυο (URL) 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 Ναυτιλία καθώς και η
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
 Κωδικοί CPV:
ΕΙΔΟΣ (Α): 35521100-3 (Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία),
ΕΙΔΟΣ (Β): 35521100-3 (Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία),
ΕΙΔΟΣ (Γ): 35521100-3 (Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία),
ΕΙΔΟΣ (Δ): 42111100-1 (Εξωλέμβιες μηχανές),
ΕΙΔΟΣ (Ε): ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Α): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Β): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Γ): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Δ): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Ε): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (ΣΤ): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ (Z): 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά).
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Κωδικός εναρίθμου: 2018ΣΕ08610014-ΣΑΕ 086/1) σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ.: 67778/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΛΥ465ΧΙ8-Ζ0Ξ) Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ του
ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των
Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 03 «Προαγωγή της
εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» με βάση την Αριθ.Πρωτ:
688/08-06-2018 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΠ1Β4653ΠΓΤΗΝ), η οποία έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS 5021965. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Τ.Θ.Α.).
 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε
τμηματικά για οποιοδήποτε Είδος ή Υποείδος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες υπό
προμήθεια ειδών στις Γενικές Πληροφορίες της παρούσας διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των ανταλλακτικών/υλικών και των τεμαχίων ανά Υποείδος του Είδους
(Ε).
 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 22-04-2020
 Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές. Συγκεκριμένα η παράδοση του
φυσικού αντικειμένου, ορίζεται σε:
 τέσσερεις (04) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της, για το είδος (Α).
 είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της, για το είδος (Β) (στο
χρόνο παράδοσης συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και οι δοκιμές που θα
πραγματοποιηθούν). Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση των ειδών εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
 δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, για το είδος (Γ) (στο χρόνο παράδοσης
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης – δεξαμενισμού, καθώς και οι δοκιμές που θα
πραγματοποιηθούν). Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση των ειδών εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.

Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020
Ταμείο ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

2

ΑΔΑ: ΨΞΟΓ4653ΠΩ-3ΚΗ


έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, για το είδος (Δ) (στο χρόνο παράδοσης
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και οι δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν). Είναι
δυνατή η τμηματική παράδοση των ειδών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, για το είδος (Ε).
Στους ανωτέρω χρόνους συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για όσα είδη
απαιτείται, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης
ενώ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
 Τόπος Παράδοσης:
Για τα Είδη (Α) και (Ε): Επισκευαστική Βάση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην Ελευσίνα (ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) Θέση Καλυμπάκι
[κωδικός NUTS: EL306 (Δυτική Αττική)].
Για το Είδος (Β): Καθ΄ υπόδειξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ) (εντός
νομού Αττικής) [κωδικός NUTS: EL30 (Αττική)].
Για το Είδος (Γ): Εντός του Ν.Αττικής [κωδικός NUTS: EL30 (Αττική)].
Για το Είδος (Δ): Καθ΄ υπόδειξη του Αναδόχου, με σύμφωνη γνώμη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
(ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ) (εντός νομού Αττικής) [κωδικός NUTS: EL30 (Αττική)].
 Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
 Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 11-06-2020 και έως ώρα 15:00,
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την
17-06-2020 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 318) από την αρμόδια Επιτροπή. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από
την 28-04-2020 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της
ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο (πρωτότυπο ή αντίγραφο
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 4250/2014) στον Φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. 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 τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus,
φωτογραφίες, σήματα, δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου
ξενόγλωσσου κειμένου.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 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
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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.
Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας (απαλλάσσεται
ΦΠΑ), με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου
μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (με ανάλογη
στρογγυλοποίηση) της αξίας του είδους για το οποίο ο συμμετέχων υποβάλλει σχετική προσφορά και ισχύει
όπως προβλέπεται στο αρ. 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και στο άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης και θα
είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της Διακήρυξης.
Κατακύρωση: 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.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας
Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4652/1081 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό
τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.Ο Υπουργός
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