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Πληροφορίεσ : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. (Σ) ΚΡΑΙΑ Μαργαρίτα
Πλωτάρχησ Λ.. (Σ) ΚΟΣΙΟΤΡΟΤ Χριςτίνα
Η/Σ
: dipea.d@yna.gov.gr

ΠΡΟ : ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςη Πρόςκληςησ για διενζργεια ανοιχτήσ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ Σεχνικών
Προδιαγραφών για την «Επζκταςη - Αναβάθμιςη υςτήματοσ Εθνικήσ Ενιαίασ Ναυτιλιακήσ Θυρίδασ»
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 500.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.).
χετ: Σο αριθ. πρωτ.: 2223.4-10/30326/2021/27-04-2021 Φ.Ε.. Δ.Α.Ν. Γ’.
1. Από την αρμόδια Διεφθυνςη Προμηθειών και Εποπτείασ Αποθηκών τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ
Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ ανακοινώνεται ότι τίθενται ςε
ανοιχτή Δημόςια Διαβοφλευςη, μη δεςμευτικήσ ςυμμετοχήσ οικονομικών φορζων, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
για την «Επζκταςη - Αναβάθμιςη υςτήματοσ Εθνικήσ Ενιαίασ Ναυτιλιακήσ Θυρίδασ», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 500.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικών
παρατηρήςεων και ςχολίων επί των τεχνικών χαρακτηριςτικών, επί του προχπολογιςμοφ, επί του χρόνου
παράδοςησ, επί τησ τυχόν διαίρεςησ τησ προμήθειασ ςε τμήματα, επί τησ τυχόν απαίτηςησ προςκόμιςησ
δείγματοσ, επί τησ τυχόν απαιτοφμενησ τεχνικήσ – επαγγελματικήσ κατάρτιςησ, επί τησ εγγφηςησ –
τεχνικήσ υποςτήριξησ -ςυντήρηςησ, επί τησ εκπαίδευςησ, επί των ρητρών, επί του κριτηρίου κατακφρωςησ
κ.ο.κ.
2. H ςυμμετοχή των οικονομικών φορζων ςτη διαδικαςία τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ δεν είναι
δεςμευτική. το πλαίςιο αυτό, ζχουν αποτυπωθεί ςτο επιςυναπτόμενο τεφχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών
τεχνικζσ απαιτήςεισ/προδιαγραφζσ τησ επικείμενησ προμήθειασ, οι οποίεσ δφνανται να μεταβληθοφν κατά
την αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ. Ομοίωσ, ςτο επιςυναπτόμενο αρχείο
Πίνακασ τοιχείων Ζργου τίθενται πληροφορίεσ για την επικείμενη προμήθεια (προχπολογιςμόσ, δυνατότητα
τμηματικήσ υποβολήσ, κριτήριο κατακφρωςησ κ.λπ.). Ωσ εκ τοφτου, επιςημαίνεται ότι, όλεσ οι προτάςεισ παρατηρήςεισ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ, πρόκειται να
αξιολογηθοφν από τα αρμόδια όργανα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ κατά την
οριςτικοποίηςη των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βζλτιςτη ικανοποίηςη των τεχνικών
απαιτήςεων/προδιαγραφών που ζχουν τεθεί, αλλά και την εξαςφάλιςη τησ μεγαλφτερησ δυνατήσ ευρφτητασ
ςυμμετοχήσ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
3. Η διαδικαςία τησ διαβοφλευςησ πρόκειται διεξαχθεί μζςω του υςτήματοσ Ε..Η.ΔΗ.., ςτην
ηλεκτρονική διεφθυνςη www.eprocurement.gov.gr και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υποβολήσ ςχολίων που
ζχουν αναρτηθεί ςτον εν λόγω ςφνδεςμο, για χρονικό διάςτημα είκοςι (20) ημερών από την ανάρτηςη του
Σεφχουσ Σεχνικών Προδιαγραφών ςτο Ε..Η.ΔΗ.. προσ Διαβοφλευςη. Επιςημαίνεται ότι, κατά την
καταχώρηςη παρατηρήςεων/ςχολίων των οικονομικών φορζων μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ του
Ε..Η.ΔΗ.., οι εν λόγω παρατηρήςεισ/ςχόλια αναρτώνται αυτοφςια ςτον ιςτότοπο του Ε..Η.ΔΗ.., ωσ ςχόλια
τησ ανακοίνωςησ διενζργειασ τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ. ε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ που τα ςχόλια
περιλαμβάνουν αρχεία όπωσ πίνακεσ, ςχζδια, εικόνεσ, χάρτεσ ή φωτογραφίεσ, τότε τα αρχεία αυτά μποροφν

να αποςταλοφν ςτο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με ςαφή αναφορά του μοναδικοφ κωδικοφ τησ
διαβοφλευςησ που αυτά αφοροφν.
4. Η παροφςα ανακοίνωςη πρόκειται να αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του Εθνικοφ υςτήματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) (www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ,
ςτην ιςτοςελίδα του Α.Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ Σεχνικών Προδιαγραφών και
ςτην ιςτοςελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) ςτο ςφνδεςμο Ανακοινώςεισ  Διαγωνιςμοί Διαβουλεφςεισ. Σο τεφχοσ των Σεχνικών Προδιαγραφών και ο Πίνακασ τοιχείων Ζργου θα αναρτηθοφν ςτον
ιςτότοπο
του
Εθνικοφ
υςτήματοσ
Ηλεκτρονικών
Δημοςίων
υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)
(www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ.
5. Παρακαλείςθε για την ανταπόκριςη και ςυμμετοχή ςασ ςτη διαδικαςία τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ.
Ο Διευθυντήσ α.α.
Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ Παναγιώτησ
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