
  

  

                                                                    

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ 
ΥΝΑ. 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων 
Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) επαναπροκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό διεθνούς συμμετοχής 
με μερική τροποποίηση όρων της αριθ.πρωτ.ΕΥΣΕΔ/Β/1615/14/10/2014 Διακήρυξης 04/2014 για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και 
εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου» στο πλαίσιο του 
στρατηγικού έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» που 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013». 
 Ο Διαγωνισμός υλοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι μέχρι και VΙ της Διακήρυξης 
05/2014, τα οποία  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Η Διακήρυξη, σύμφωνα με το ΕΣΗΔΗΣ, αφορά τον υπ’ αριθ. 4051 συστημικό διαγωνισμό. 
 Αντικείμενο του έργου είναι: 
 Η δημιουργία μιας Εξειδικευμένης και Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία δύναται να συνδέεται και με άλλα δυναμικά συστήματα του ΥΝΑ ή άλλων 
φορέων και θα διαχέει την πληροφορία σε επιμέρους υπηρεσίες καθώς και μέσω web-GIS.  
Δεκτές θα γίνονται προσφορές  μόνο για το σύνολο του έργου.  
Κωδικός CPV: 38.22.10.00-0 «Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)»  
72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συμβουλών, Ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και Υποστήριξη».  
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν.     
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 296.747,97€ 
(διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 365.000,00 € (τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από 
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 
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Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων,  ΣΑΕ 089/8 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με κωδικό έργου 2014ΣΕ08980000. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή β) ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου:  
• που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών» (Α΄ 139) 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς 
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ, ή  
• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που 
έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών  
και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του 
παρόντος Διαγωνισμού, 
και ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους ως και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη. 
Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το 
στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο 
κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή 
και η ένωση, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 293 του ν. 4072/2012 (A΄ 86). 
Τόπος παράδοσης: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 18510, λιμάνι Πειραιά. 
Το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών θα παραδοθούν στην έδρα της ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. Ό,τι αφορά σε είδη και 
υπηρεσίες εξοπλισμού και συστημάτων θα εγκατασταθεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Επικοινωνιών του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε τόπο που θα υποδειχθεί από αυτήν για την ορθή λειτουργία του 
συστήματος.  
Χρόνος παράδοσης: Έως 7 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και όχι 
αργότερα από την 30/09/2015. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν ανά φάσεις Α και Β – Γ μαζί,– 
σύμφωνα με τα Παράρτημα ΙΙ και ΙV. 
Τρόπος πληρωμής: Η καταβολή των πληρωμών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε δύο (2) δόσεις και θα 
συνδέεται με την πορεία υλοποίησης των φάσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου. 
Ημερομηνία αποστολής στην  Εφημερίδα της Ε.Ε.: 23/12/2014 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 2/02/2015 έως 15.00 μ.μ. Ο 
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σαράντα (40) ημέρες από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση.  
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 του 
ν. 4281/2014, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677), στο π.δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο π.δ. 
118/2007. 
Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 προσκομίζονται σε 
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σφραγισμένο φάκελο στην ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10,  5
ος

 όροφος, 
γραφείο 538, τηλ. 210 4191628. 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11 π.μ., ήτοι την Παρασκευή  
6/02/2015, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  από την αρμόδια Επιτροπή. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 
180 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης. 
Γλώσσα προσφορών: η Ελληνική. 
Εναλλακτικές προσφορές/αντιπροσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος 
της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και απευθύνεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Σύμβαση: Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αναλυτικό 
τεύχος Διακήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης καταρτίζεται με βάση την προσφορά του Αναδόχου, τη 
Διακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου www.yen.gr και 
από την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλ.210-4064576, 210-4191629, 210-4191628 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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