
ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 01/2014 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης 

Προμηθειών/Τμήμα 2Ο.  

 

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής: 

 

                                       
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Πειραιάς, 30-04-2014                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                             Αριθ. Φακ.: 352.8-05/14 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                                                         Αριθ. Σχεδ.: - 684 - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 2Ο 
Αριθμός Διακήρυξης: 01/2014 

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει 
δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αντικείμενο την προμήθεια «Πέντε (05) Συστημάτων 
Θερμικών Καμερών προκειμένου να εγκατασταθούν σε τρία (03) Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης και δύο (02) 
ταχύπλοα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για επιχειρησιακούς σκοπούς επιτήρησης στο θαλάσσιο χώρο τόσο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Παράρτημα Ζ΄ της αριθ. 01/2014 δ/ξης Υ.Ν.Α./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 2ο). Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.     
 Αριθμός  διακήρυξης: 01/2014. 
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 900.000,00 ΕΥΡΩ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το 

Π.Δ.Ε. Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ΣΑΕ-150/8 και η προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Αναβάθμιση 
Διασυνοριακής Παράκτιας Επισήμανσης – ΤΡΙΤΩΝΑΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Κύπρος 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου όπου η χρηματοδότηση του Ε.Τ.Π.Α. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την 
εθνική συμμετοχή.  

 Τόπος παράδοσης: Λιμένας Πειραιά (θέση ελλιμενισμού ΠΑΘ/Λ.Σ. – παραπλεύρως κεντρικού κτιρίου 
Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Πύλη Ε1-Ε2). 

 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 30-04-2014. 
 Προσφορές για ποσότητα μικρότερη της προκηρυχθείσης δεν θα γίνονται δεκτές. 
 Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Εντός έξι (06) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας 

υπογραφής της σύμβασης. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23-06-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Υ.Ν.Α./ΑΛΣ –

ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 317) από την αρμόδια Επιτροπή. 
 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν είτε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 2ο (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 
4ος όροφος) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού είτε να 
υποβληθούν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των 
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 

 Γλώσσα προσφορών η Ελληνική.  
 Εναλλακτικές  προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΠ-ΨΚΤ



 Πληρωμή: Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωµής: 
α- Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών. 
β-Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) µε 
την υπογραφή της σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά την 
ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών.      
- Όταν στην προσφορά δε δηλώνεται ένας από τους ανωτέρω τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος (α) ο 
οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα 
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας της προμήθειας και ισχύει όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 και το συνημμένο υπόδειγμα της αριθ. 01/2014 δ/ξης. 

 Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών του Αρχηγείου Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. (e-mail: diprom.b@hcg.gr, fax:2104634160) και στο τηλ. 213-1374210/1081 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 
αντίγραφο της αριθ. 01/2014 διακήρυξης. Επίσης, γνωστοποιείται ότι αντίγραφο της διακήρυξης θα είναι 
διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.hcg.gr του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Δημοσιεύσεις » Διαγωνισμοί Προμηθειών » Τακτικοί Διαγωνισμοί.- 

    
       Ο Διευθυντής  

 
  
                                                    Πλοίαρχος Λ.Σ.  
                 ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης                      

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΠ-ΨΚΤ


