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ΠΡΟ : Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςθ Πρόςκλθςθσ για διενζργεια ανοιχτοφ και δθμόςιου Σεχνικοφ Διαλόγου για τθν
«Ενεργοποίηςη – Μερική αναβάθμιςη ελικοπτέρου HC-33»
χετ:

Σο Αρ. Πρωτ. 2834.1/33582/2020/03-06-2020 ΦΕ ΔΕΜ

1. Από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Προμθκειών και Εποπτείασ Αποκθκών τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών
Τπθρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ανακοινώνεται θ διενζργεια ανοιχτοφ και
δθμόςιου Σεχνικοφ Διαλόγου, μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχισ οικονομικών φορζων, με ςκοπό τθν κατάρτιςθ
τεχνικών προδιαγραφών για τθν «Ενεργοποίηςη – Μερική αναβάθμιςη ελικοπτέρου HC-33».
2. Ο τεχνικόσ διάλογοσ διενεργείται ανοικτά και δθμόςια με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των αρμόδιων Τπθρεςιών του
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ επί των τεχνολογικών εξελίξεων ςε εξοπλιςμό και ςυςτιματα,
κακώσ και τθ ςυλλογι πλθροφοριών επί ηθτθμάτων που κρίνονται ουςιώδθ για τον κακοριςμό των τεχνικών
προδιαγραφών. H ςυμμετοχι των οικονομικών φορζων ςτθ διαδικαςία του Σεχνικοφ Διαλόγου δεν είναι
δεςμευτικι. το πλαίςιο αυτό, ζχουν αποτυπωκεί ςτο επιςυναπτόμενο Ερωτθματολόγιο Σεχνικοφ Διαλόγου
αρχικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ των επικείμενων εργαςιών, οι οποίεσ δφναται να μεταβλθκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ
των αποτελεςμάτων του Σεχνικοφ Διαλόγου. Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται ότι, όλεσ οι προτάςεισ - παρατθριςεισ
που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του Σεχνικοφ Διαλόγου, κα αξιολογθκοφν από τα αρμόδια
όργανα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κατά τθν εκπόνθςθ των τεχνικών προδιαγραφών,
με γνώμονα τθν βζλτιςτθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων που ζχουν τεκεί, αλλά και τθν εξαςφάλιςθ τθσ
μεγαλφτερθσ δυνατισ ευρφτθτασ ςυμμετοχισ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
3. Κατά τθ διάρκεια του τεχνικοφ διαλόγου, με ςκοπό τθν ανταλλαγι οικονομικοτεχνικών πλθροφοριών επί τθσ
επικείμενθσ προμικειασ, δφναται να πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ - παρουςιάςεισ των
οικονομικών φορζων ςε αρμόδιουσ επιτελείσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των οικονομικών
φορζων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dipea.d@yna.gov.gr ι/και ςτο Fax 213-1371361 τθσ Δ/νςθσ Προμθκειών
και Εποπτείασ Αποκθκών τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών Τπθρεςιών του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΗΔΗ.
4. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια του Σεχνικοφ Διαλόγου κα αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ
ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) με τα ςτοιχεία των οικονομικών φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ
διαδικαςία και κα αναρτώνται οι παρατθριςεισ που υποβλικθκαν, υπό τθν επιφφλαξθ χαρακτθριςμοφ
πλθροφοριών από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. τθν
περίπτωςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ να δθλώνουν ρθτά τισ πλθροφορίεσ που είναι
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εμπιςτευτικζσ, προκειμζνου αυτζσ να μθ δθμοςιοποιθκοφν. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, να
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν καταχώρθςθ παρατθριςεων/ςχολίων των
οικονομικών φορζων απευκείασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ του ΕΗΔΗ, οι εν λόγω παρατθριςεισ/ςχόλια
αναρτώνται αυτοφςια ςτον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ του Σεχνικοφ
Διαλόγου.
5. Οι ενδιαφερόμενοι δφναται να ςυμπλθρώνουν τθ φόρμα υποβολισ ςχολίων ςτο ΕΗΔΗ και να αποςτζλλουν
ςυμπλθρωμζνο το Ερωτθματολόγιο Σεχνικοφ Διαλόγου ι/και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ κατά τθ διάρκεια του
Σεχνικοφ Διαλόγου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dipea.d@yna.gov.gr ι/και ςτο Fax 213-1371361 τθσ Δ/νςθσ
Προμθκειών και Εποπτείασ Αποκθκών τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών Τπθρεςιών του Τπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του
ΕΗΔΗ, μέχρι και την 11-07-2020, ημέρα άββατο, θμερομθνία λιξθσ τθσ διαδικαςίασ του Σεχνικοφ Διαλόγου.

6. Η παροφςα ανακοίνωςθ και το επιςυναπτόμενο Ζντυπο Σεχνικοφ Διαλόγου κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο
ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ
Σεχνικών Προδιαγραφών και ςτθν ιςτοςελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) ςτο ςφνδεςμο Ανακοινώςεισ 
Διαγωνιςμοί - Διαβουλεφςεισ. Tο επιςυναπτόμενο Ζντυπο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ κα αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα του ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ Σεχνικών Προδιαγραφών και ςτθν
ιςτοςελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) ςτο ςφνδεςμο Ανακοινώςεισ  Διαγωνιςμοί - Διαβουλεφςεισ.

7. Παρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία του Σεχνικοφ Διαλόγου.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
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