
 

ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 04/2014 διακήρυξης επαναληπτικού, ανοιχτού διαγωνισμού Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνσης Προμηθειών.  
 
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής: 
 

                                                
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πειραιάς, 03-06-2014                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                    Αριθ.Φακ.: 352.1 - 40/14 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                                                       Αριθ.Σχεδ.: -918 - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 2Ο 
Αριθμός Διακήρυξης: 04/2014 
 

    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
προκηρύσσει επαναληπτικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο για την παροχή των υπηρεσιών: 
  Α) Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου. 
  Β) Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου 
Πύργου. 
  Γ) Συντήρηση Κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και 
παρακείμενου Πύργου», όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα ΣΤ της 
αριθ. 04/2014 δ/ξης). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.     

 Αριθμός  διακήρυξης: 04/2014 
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 192.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) – Χρηματοδοτείται από 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα μας ΚΑΕ 0851. 
 Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Κτίριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή 

Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, εντός λιμένα Πειραιά) και παρακείμενος Πύργος αυτού. 
 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλον προσφορές  είτε για το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης 

όλων των κεφαλαίων είτε και μεμονωμένα για κάθε κεφάλαιο (Α, Β, Γ) ξεχωριστά του Παραρτήματος ΣΤ των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, για το σύνολο ωστόσο των υπηρεσιών του κάθε κεφαλαίου. 

 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 03-06-2014 
 Χρόνος παροχής των υπηρεσιών: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31-07-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Αιγαίου/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.  
 Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να μετατίθεται ή να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

26 του π.δ. 118/2007 με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων 
στο άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 κυρώσεων. 

 Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη με την προσκόμιση των σχετικών 
τιμολογίων για όσες υπηρεσίες παραλαμβάνονται στο τέλος κάθε τριμήνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της 04/2014 διακήρυξης. 

     Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΠ-95Β



Π.∆. 118/2007 και την υπ΄ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση Υπουργού Οικονοµίας & 
Οικονοµικών. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα 
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας (με Φ.Π.Α.) αξίας της υλοποίησης του 
κάθε κεφαλαίου των υπηρεσιών για το οποίο ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά και ισχύει όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 και το συνημμένο υπόδειγμα της αριθ. 04/2014 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. 04/2014 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  
  
 
                                                   ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  ΛΣ  
                   ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης                      
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