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ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 03/2020 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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 23 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2832.5/24281/2020

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 βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των
τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου
AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», Συστημικός Αριθμός: 91267, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης
δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου λοιπών κρατήσεων) (απαλλάσσεται
ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στους Πίνακες υπό προμήθεια ειδών της αριθ. 03/2020 διακήρυξης.
 Αριθμός διακήρυξης: 03/2020.
 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
: Αντιπλοίαρχος ΛΣ Χλιμίντζα Χρυσούλα,
Ανθυπασπιστής ΛΣ Χατζάρας Ανδρέας
Τηλ.
: 213 137 1081 – 213 137 4606
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
 Κωδικός CPV: 34741000-3 ''Εξοπλισμός Αεροσκαφών''
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ08610004/ MIS 5010892) και
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας της περιόδου 2014–2020, της
Ενωσιακής Προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», με
τίτλο Δράσης «Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών
(03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου
AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 43630/23-4-2018 (ΑΔΑ:
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ΨΡΦΚ465ΧΙ8-ΦΟ5) Απόφαση ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η
παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας σε ποσοστό 100%.
Τόπος παράδοσης: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΕΜ-ΜΑΛΣ και ΥΕΜ-ΜΕΛΣ [κωδικός NUTS: EL30 (Αττική)]
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών.
Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 23-04-2020.
Χρόνος παράδοσης: Ο συνολικός χρόνος για την παράδοση, εγκατάσταση, και λήψη όλων των αναγκαίων
πιστοποιήσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου των συστημάτων που
αφορά η παρούσα αναβάθμιση, θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την υπογραφή της Σύμβασης και συμφώνως κατωτέρω χρονοδιαγράμματος (κεφ. 6 Παράρτημα Α’ “Τεχνικές
Προδιαγραφές”): Φάση Α΄ (1ος μήνας έως 9ος μήνας): Από την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος
εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός εννέα (09) μηνών, μελέτη εγκατάστασης
έργου του συνόλου των αναβαθμίσεων των αεροσκαφών, Φάση Β’ (10ος μήνας έως 15ος μήνας) για το 1ο
Αναβαθμισμένο Ελικόπτερο και Αεροπλάνο εντός δεκαπέντε (15) μηνών, Φάση Γ’ (16ος μήνας έως 21ος
μήνας) για το 2ο Αναβαθμισμένο Ελικόπτερο και Αεροπλάνο εντός είκοσι ενός (21) μηνών και Φάση Δ’ (22ος
μήνας έως 24ος μήνας) για Σταθερή υποδομή στο 3ο Ελικόπτερο και Αεροπλάνο εντός είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών. Οι υπηρεσίες Εκπαίδευσης θα παρασχεθούν πριν την παράδοση προς επιχειρησιακή εκμετάλλευση
του 1ου Αεροπλάνου και του 1ου Ελικόπτερου έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση επιχειρησιακή
εκμετάλλευσή τους. Είναι δυνατή η τμηματική παράδοση των ειδών εντός των ανωτέρω χρονικών
διαστημάτων. Στους χρόνους αυτούς δεν έχουν συμπεριληφθεί τυχόν παρατάσεις.
Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 15-06-2020 και έως ώρα 15:00,
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την
19-06-2020 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 29-04-2020 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, προσµετρώµενες 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
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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.
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.
Κριτήρια επιλογής: Α) Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης. Β) Καταλληλόλητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια [είτε γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών για τα έτη 2017, 2018 και 2019 - 3.000.000,00€/έτος, είτε μέσο γενικό (σε όλες τις
δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιών συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης
του οικονομικού φορέα ισάξιο με 3.000.000.,00€], τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (κατά την διάρκεια
της τελευταίας πενταετίας να έχουν προβεί σε μία (01) τουλάχιστον αναβάθμιση είτε ηλεκτροοπτικού
εξοπλισμού είτε συστήματος ραντάρ σε αεροπλάνα ή ελικόπτερα) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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ΑΔΑ: ΨΚ2Ι4653ΠΩ-ΨΘΛ
 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. 213-137-4606/1081 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

Ιωάννης Πλακιωτάκης
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