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ελίδα 1 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςη παράταςησ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορών ςτην αριθ. 11/2021    
επαναληπτική Διακήρυξη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου . 

 

                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   Πειραιάσ, 16 Νοεμβρίου 2021 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ           Αρικ. πρωτ.: 2832.11/83991/2021 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΣΜΗΜΑ 2ο  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 11/2021 
 

1.     Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο ανακοινϊνει τθν παράταςη κατά είκοςι τρεισ (23) 
ημερολογιακζσ ημζρεσ, τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθν  αρικ. 11/2021 
επαναλθπτικι Διακιρυξθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009280472, ΑΔΑ: ΨΧΡ14653ΠΩ-7ΓΞ, 
υςτθμικόσ Αρικμόσ: -139723-), με τροποποίθςθ των όρων αυτισ, για τθν «Προμικεια (αγορά) και 
εγκατάςταςθ δφο (02) κφριων μθχανϊν και δφο (02) μειωτιρων-αναςτροφζων για τισ ανάγκεσ τθσ Πλοθγίδασ 
Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ”, προχπολογιςκείςασ αξίασ εκατόν εξιντα χιλιάδων ευρϊ 
#160.000,00€# (απαλλάςςεται Φ.Π.Α.), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

2.   Η ωσ άνω θμερομθνία παρατείνεται ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 60 πργ. 3 περ. β του 
ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει και κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν αρικ. πρωτ. 2832.11/82720/2021/11-11-2021 
Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009545653, ΑΔΑ: 6ΦΦΤ4653ΠΩ-Β2Τ), προκειμζνου 
να δοκεί ικανό χρονικό διάςτθμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ για να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ, κατόπιν παροχισ των διευκρινιςεων που 
παρατίκενται ςτθν ανωτζρω Απόφαςθ, με τισ οποίεσ επζρχονται ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ αφοροφν 
ςτουσ όρουσ των παραγράφων 10.3, 11.1 και 11.2 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Παράρτθμα Δϋ υπόψθ 
Διακιρυξθσ) και κατ’ αντιςτοιχία, ςτισ παραγράφουσ 6.1 και 6.2.2 του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: Σετάρτη, 15-12-2021 και ώρα 15:00. 

Διενζργεια διαγωνιςμοφ (αποςφράγιςθ προςφορϊν):  Σρίτη, 21-12-2021 και ώρα 11:00. 

 
 

Με εντολή Τπουργοφ 
Ο Διευθυντήσ 

 
 

Πλοίαρχοσ Λ.. 
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Ιωάννησ 

ΑΔΑ: 9ΡΤ54653ΠΩ-Υ7Θ
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