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(θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ)

ΘΕΜΑ: «Σροποποίθςθ μζρουσ των όρων και παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
προςφορϊν τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν
Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #3.800.000,00€#
(απαλλάςςεται ΦΠΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ)».

ΑΠΟΦΑΗ
ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ τισ διατάξεισ:
α) Σου Α.Ν.2141 τθσ 11/12 Δεκ.1939 «Περί κακοριςμοφ ενιαίων κρατιςεων υπζρ Μετοχικϊν Σαμείων τρατοφ,
Ναυτικοφ και Αεροπορίασ» (ΦΕΚ Α’ 538), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) Σου N. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (ΦΕΚ Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
γ) Σου Ν. 2121/1993 «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» (ΦΕΚ Α' 25),
δ) Σου Ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139),
ε) Σου Ν. 2638/1998 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ για το
προςωπικό αυτισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 200 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ςτ) Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 45), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
η) Σου Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
θ) Σου Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του
Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα» 1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ
και τθσ απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590)
«Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ»,
κ) Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των

1

Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).
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κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ Αϋ112), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
ι) Σου Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) –
Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ια) Σου άρκρου 26 του Ν.4024/2011 «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ
με κλιρωςθ» (ΦΕΚ Α’ 226),
ιβ) Σου Ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102),
ιγ) Σου Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα τθσ Παραγράφου Ζ’: Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (ΦΕΚ Α’ 107),
ιδ) Σου Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012
και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιε) Σου Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν
του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 74),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιςτ) Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιη) Σου Ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265) και του Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267),
ιθ) Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
θσ
ικ) Σου Ν. 4478/2017 «Ι) Κφρωςθ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθ φμβαςθ τθσ Βαρςοβίασ τθσ 16
Μαΐου 2005 του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ νομιμοποίθςθ, ανίχνευςθ…» (ΦΕΚ Α’ 91),
κ) Σου Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, (…)
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα των διατάξεων των
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «τρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει
κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
κα) Σου Ν.4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016
και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137),
κβ) Σου Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127),
κγ) Σου Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (ΦΕΚ Α’ 239), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
κδ) Σου Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
κε) Σου Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ Α' 34),
κςτ) Σου Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114),
κη) Σου Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ Α’ 145),
κθ) Σου Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» (ΦΕΚ Α’ 64).
κκ) Σου Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26), όπωσ ιςχφει και
λ) Σου Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και
Τφυπουργϊν» (Α’ 121).
2. Σισ Αποφάςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Σθν υπ’ αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (ΦΕΚ Β’ 764),
β) Σθν υπ’ αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (ΦΕΚ Βϋ 431), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
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γ) Σθν υπ’ αρικ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΚ Β’ 153),
δ) Σθν υπ’ αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Περί κακοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209),
ε) Σθν υπ’ αρικ. 20977/2007 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673),
ςτ) Σθν υπ’ αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΤΑ περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969),
η) Σθν υπ’ αρικ. 57654/2017 Τπουργικι Απόφαςθ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Β’
1781),
θ) Σθν υπ’ αρικ. 56902/215/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (Β’ 1924), και
κ) Σθν υπ’ αρικμ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του
Κράτουσ,
τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
3. Σο αρικ. πρωτ. Α1000.0/11517/2016/07-09-2016 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Τπουργοφ με ςυνθμμζνο το υπϋ αρικμ.
24/24-06-2016 Πρακτικό υνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςφμφωνα με το οποίο
εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου.
4. Σο αρικ. πρωτ. 2832.5/52241/2020/11-08-2020 ΦΕ ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ μετά του ςυνθμμζνου εγγράφου
τεκμθρίωςθσ, το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ ωσ πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ με ΑΔΑΜ:
20REQ007230859.
5. Σθν υπ’ αρικμόν Δ64/2020/20-08-2020 (Ε) Απόφαςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, με κζμα:
«Παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Αρχισ για τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ
προκιρυξθσ, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 32 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016, για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για
τθν προμικεια δεκαπζντε (15) μόνιμων θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων (κερμικϊν καμερϊν) και δζκα (10) φορθτϊν
θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων (κερμικϊν καμερϊν).(…)».
θ

6. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ.: 1831/20.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Γ4653ΠΓ-6ΔΦ) 2 Πρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ε.Π. Αλιείασ & Θάλαςςασ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020,
7. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 87942/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΩ46ΜΣΛΡ-5ΚΟ) Απόφαςθ Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Προγραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ/τροποποίθςθσ
ςτο ΠΔΕ 2020, ΑΕ 150 του ζργου «Προμικεια μόνιμων και φορθτϊν θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων για τισ ανάγκεσ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.» με κωδικό 2020Ε15000004, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #3.800.000,00€#, με τθν
οποία εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ (ΑΔΑΜ: 20REQ007231189).
ο

8. Σθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/11881/2020/21-08-2020 (ΠΧ) Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2 με κζμα «Προςφυγι ςτθ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια δεκαπζντε (15)
μόνιμων / ςτακερϊν (embedded) θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ, παρακολοφκθςθσ και εγκλωβιςμοφ
ςτόχων με κερμικι κάμερα και δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων για τθν επιτιρθςθ
καλάςςιου πεδίου, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ
#3.800.000,00€#».
ο

9. Σο αρικ. Πρωτ. 2834.5/54560/2020/25-08-2020 Τπθρεςιακό θμείωμα ΔΙΠΕΑ 4 με κζμα: «Διαβίβαςθ τεχνικϊν
Προδιαγραφϊν για τθν “Προμικεια δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων για τθν
επιτιρθςθ καλάςςιου πεδίου” και τθν “Προμικεια δεκαπζντε (15) Ηλεκτρο-Οπτικϊν υςτθμάτων για ανάγκεσ
πλωτϊν μζςων Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.”
ο

10. Σθν αρικ. Πρωτ. 2831.8-1/55089/2020/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω5Β4653ΠΩ-7ΒΘ) Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 1 με
κζμα «υγκρότθςθ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ
κατά άρκρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για το ζργο “Προμικεια Δεκαπζντε (15) Μόνιμων/ςτακερϊν (embedded)
θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ, παρακολοφκθςθσ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων με κερμικι κάμερα και
δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τθν επιτιρθςθ καλάςςιου πεδίου, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 3.800.000,00 ευρϊ”».
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11. Σθν υπ’ αρικμ. 05/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007233476, ΑΔΑ:6ΟΟ64653ΠΩ-ΑΤ) Πρόςκλθςθ – Διακιρυξθ
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω
κατεπείγουςασ ανάγκθσ για τθν Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ
#3.800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ).
12. Σo από 31-08-2020 εγκεκριμζνο από τθν θγεςία ΤΝΑΝΠ ενθμερωτικό-ειςθγθτικό ςθμείωμα ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ
Ο
2 .

Αποφαςίηουμε
1. Σθν τροποποίθςθ / αντικατάςταςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020
Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο ωσ ακολοφκωσ: «1. τουσ ενδιαφερόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ, ζχοντεσ αντικείμενο ςχετικό με τθν υπό ανάκεςθ προμικεια, να ςυμμετάςχουν
ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ, με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, υποβάλλοντασ προςφορά για τθν Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν
Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ
ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #3.800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ και
ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ). (…)».
2. Σθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ «από τθν αποςτολι τθσ παροφςθσ ςτουσ αναφερόμενουσ τθσ παρ. 1
οικονομικοφσ φορείσ» με τθν φράςθ «από τη δημοςίευςη τησ παροφςασ ςτο ΚΗΜΔΗΣ» ςτθν παρ. 2
τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο.
3. Σθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ «Οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί φορείσ» από τθν φράςθ «Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ» ςτθν παρ. 4 τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο.
4. Σθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ «Οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί φορείσ» από τθν φράςθ «Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ» ςτθν παρ. 8.1.8 τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο.
5. Σθν αντικατάςταςθ τθσ φράςθσ «Η ςαφισ επιλογι ενόσ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτο άρκρο 8.8 τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.» από τθν φράςθ «Η ςαφισ επιλογι ενόσ
από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 8.9 τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.» ςτθν
υποενότθτα IV. τθσ παρ. 8.2.2 τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ
2ο.
6. Σθν επαναδιατφπωςθ τθσ παρ. 8.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ τθσ υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο, ωσ εξισ:
«8.4.1 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ (που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι),
προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων τθσ προςφοράσ
κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ.
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ
πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ επί τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των
δικαιολογθτικϊν και τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν ςτθν ςυμμετζχουςα εταιρεία.
Επιςημαίνεται ότι η αξιολόγηςη των προςφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται ςε ενιαίο
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ςτάδιο με την ανάθεςη τησ ςφμβαςησ (αξιολόγηςη τεχνικών και οικονομικών προςφορών και
δικαιολογητικών ανάθεςησ με την ζκδοςη ενόσ πρακτικοφ τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ και μίασ
ενιαίασ απόφαςησ τησ αναθζτουςασ αρχήσ), ςφμφωνα με το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ
τουσ, με τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, ςτθν δθλωκείςα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του
οικονομικοφ φορζα. Ο χρόνοσ τθσ κοινοποίθςθσ αποδεικνφεται από τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςτολισ του ςχετικοφ μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του
διαγωνιςμοφ μποροφν να απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ για
παροχι διευκρινίςεων επί των υποβλθκειςϊν προςφορϊν κακϊσ και επί των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν και οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ
προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.
8.4.2 Τεχνική βαθμολόγηςη
Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
BT = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
8.4.3 Τελική αξιολόγηςη
Εξαγωγι βακμολογίασ βάςει τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ:
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ λαμβάνει υπόψθ τθσ α) τθ βακμολογία του
οικονομικοφ φορζα ωσ προσ τθν αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και β) το ποςό που δίδεται από
τον οικονομικό φορζα ςτον πίνακα οικονομικισ προςφοράσ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο του τφπου τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ επιτροπι
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Πίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του
τελικοφ βακμοφ:
Bi=0,8*(BTi/MAXT) + 0,2 *(MINK/BKi)
όπου
Bi = θ ςυνολικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου i
BTi = θ βακμολογία τθσ ζκαςτθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου i
ΒKi = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου i
MAXT = Η καλφτερθ τεχνικι βακμολογία μεταξφ των διαγωνιηομζνων
ΜΙΝK = Η χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά μεταξφ των διαγωνιηομζνων
Ο υπολογιςμόσ του Bi γίνεται μζχρι το δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
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To τρίτο δεκαδικό ψθφίο αποκόπτεται όταν ζχει τιμζσ 0,1,2,3,4.
τρογγυλοποιείται προσ τα άνω όταν ζχει τιμζσ 5,6,7,8 και 9.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, οι προςφορζσ που ιςοβακμοφν κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά του
βακμοφ τεχνικισ αξιολόγθςθσ (ΒΣ)
Η πρϊτθ με μεγαλφτερο βακμό Βi προςφορά ςτον Πίνακα κατάταξθσ, κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα
προςφορά.»
7. Σθν αντικατάςταςθ τθσ παρ. 1 του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ/ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ωσ ακολοφκωσ:
«1. Ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, ζχοντεσ αντικείμενο ςχετικό με τθν υπό ανάκεςθ
προμικεια, ςτθν αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθ - Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν Προμικεια
Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.».
8. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ
– Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο με τθν οποία δθμοςιεφκθκε πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ, για τθν
Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ
#3.800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ), κατόπιν των
ανωτζρω τροποποιιςεων, δυνάμει του άρκρου 60 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, κατά πζντε (05) θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ
Σετάρτθ, 09-09-2020 και ϊρα 14:00.
9. Σθ μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (διενζργεια διαδικαςίασ ανάκεςθσ) για
τθν 10-09-2020 και ϊρα 11:00.
10.Σθν μετάκεςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ αιτθμάτων παροχισ διευκρινίςεων για τθν 02-09-2020.
11.Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτθν αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθ – Διακιρυξθ
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC007233476, ΑΔΑ:6ΟΟ64653ΠΩ-ΑΤ).
12.Η παροφςα κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) και
κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) κακϊσ και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).
Signature Not Verified

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
Ημερομηνία: 2020.09.01 14:11:46 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ

ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, ζχοντεσ αντικείμενο ςχετικό με τθν υπό ανάκεςθ προμικεια, *μζςω
των διαδικτυακϊν τόπων του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr)]
2. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ κατά άρκρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για τθν εν λόγω προμικεια (μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ
2. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΠΙΧ
3. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΡΟΠ-Β’
4. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΟΔ
5. Επιτελικι Δομι ΕΠΑ
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ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Γρ. κ. Τπουργοφ
2. Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
3. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
4. Γρ. κ. ΔΚΑ’
5. Γρ. κ. ΓΔΟΤ
ο
ο
6. ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 1 – 4
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