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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ 2θσ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορών τθσ αρικ. 12/2021 
Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου . 

 

              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ           Πειραιάσ,     24 Δεκεμβρίου 2021 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ            Αρικ. πρωτ.: 2832.7/94248/2021 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΣΜΗΜΑ 2ο  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 12/2021  
  

1. Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/ 
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο ανακοινϊνει τθν παράταςθ κατά   
ζντεκα  (11) θμερολογιακζσ θμζρεσ  τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ 
αρικ. 12/2021 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου με αρικ. πρωτ.: 2832.9/74073/2021/08-10-2021 
(ΑΔΑΜ 21PROC009361512 - ΑΔΑ 92Μ44653ΠΩ-ΜΡΧ, υςτθμικόσ αρικμόσ 141280-), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν αρικ. πρωτ.: 2832.7/77195/2021/21-10-2021 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 
21PROC009425121 ΑΔΑ 675Β4653ΠΩ-269), με τθν οποία προκθρφχκθκε Ηλεκτρονικόσ, Ανοικτόσ, Διεκνισ 
Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια δφο (02) παράκτιων περιπολικϊν ςκαφϊν μικουσ άνω των τριάντα (30) 
μζτρων, με δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μζχρι επιπλζον δφο (02) παράκτιων περιπολικϊν ςκαφϊν μικουσ 
άνω των τριάντα (30) μζτρων, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ (εφόςον αςκθκοφν τα δικαιϊματα 
προαίρεςθσ) εξιντα εκατομμυρίων ευρϊ # 60.000.000,00 € # (απαλλάςςεται Φ.Π.Α. – ςυμπεριλαμβανομζνων 
κρατιςεων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ. 

2. Η ωσ άνω θμερομθνία παρατείνεται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ πργ. 4 του άρκρου 37 του 
ν.4412/2016 και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021) και κατά τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 
πρωτ. 2832.7/92985/2021/20-12-2021 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009835280 – 
ΑΔΑ: ΩΑ4Σ4653ΠΩ-Φ20) κακόςον, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.43492/ΕΞ2021/08-12-2021 ανακοίνωςθ του 
Σμιματοσ  Διαχείριςθσ και Τποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.., το υποςφςτθμα Ε..Η.ΔΗ.. Προμικειεσ 
και Τπθρεςίεσ του Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.. τζκθκε εκτόσ λειτουργίασ από τθν Σετάρτθ, 15.12.2021 μζχρι και τθν Σρίτθ, 
21.12.2021 και ωσ εκ τοφτου δεν ιταν δυνατι θ διεξαγωγι των θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων 
υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν.  

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ Παραςκευι  31-12-2021 
και ώρα 15:00 .  

Ημερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ) ορίηεται θ Σετάρτθ  05-01-
2021 και ώρα 11:00. 

 3. Επιςθμαίνεται ότι κατόπιν τροποποίθςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν και 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τροποποιείται αντίςτοιχα θ θμερομθνία των όρων που αφοροφν ςτο χρόνο 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτουσ όρουσ 2.2.2.1 και 2.4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
υγκεκριμζνα ορίηεται ότι: 

(α) «Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι τθν 06-02-2023, άλλωσ θ προςφορά 
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απορρίπτεται.»  

(β) «Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ιτοι μζχρι τθν 
05-01-2023.» 

 4. Κατά τα λοιπά όλοι οι όροι τθσ αρικ. 12/2021 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 
παραμζνουν ωσ ζχουν.- 

 
Με εντολι Τπουργοφ 

Ο Διευκυντισ 
 

 
Πλοίαρχοσ Λ.. 

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Ιωάννθσ 
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