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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 16/2020
Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16/2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 2832.3/11231/2021

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο ανακοινώνει την παράταση κατά είκοσι
(20) ημερολογιακές ημ έρες , χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 16/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου με αριθ.
πρωτ.: 2832.9/86971/2020/30-12-2020 (ΑΔΑΜ 21PROC007977631 - ΑΔΑ ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ, Συστημικοί
αριθμοί: -104753, 104754,1-) με την οποία προκηρύχθηκε i) Ηλεκτρονικός, Επαναληπτικός, Ανοικτός, Διεθνής
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ»,
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
#2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.) το οποίο
επιμερίζεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά
#1.826.612,90€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α. τετρακόσιες
τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά #438.387,10€#, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
συστημικός αριθμός : 104753 και ii) Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια
δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€#
(συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α.) το οποίο επιμερίζεται σε
διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά #269.677,42€#,
συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης και Φ.Π.Α. εξήντα τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά #64.722,58€#, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συστημικός
αριθμός : 104754,1, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης
και Φ.Π.Α.).
2. Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται καθόσον οι διευκρινήσεις επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων
ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων δεν παρασχέθηκαν έξι (06) ημέρες πριν την αρχικώς
ορισθείσα προθεσμία παραλαβής προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 παράγραφος 3
περίπτωση α΄ του ν.4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει και κατά τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΩΔΠΘ4653ΠΩ-12Φ
2832.3/10336/2021/10-2-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:21PROC008136594, ΑΔΑ:
6ΨΨ54653ΠΩ-ΘΝ1).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη, 4 -3 -2021 και ώρα 15 :00.
Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη, 10 -3 -202 1 και ώρα 11 :00 .

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
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