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ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 11/2022 Διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ 
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν. 

      
    Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο προκθρφςςει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια «Εξειδικευμζνεσ φορητζσ 
ςυςκευζσ εξοπλιςμοφ (addons) για τον ζλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητεσ, διαβατήρια 
κλπ), διακρίβωςησ δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών ςτοιχείων ςυνδεδεμζνεσ με κινητά τηλζφωνα και με 
εφαρμογζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ΕΛ.Α. και διεθνείσ Αρχζσ Δίωξησ» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ 
εκατομμυρίου επτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #1.700.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν κρατιςεων).  

 Αριθμόσ  διακήρυξησ: 11/2022 

 υςτημικόσ Αριθμόσ : -168918- 

 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν. 

 Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ:  Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο αποτελεί “Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι (ΚΚΑ)’’ και 
ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ. 

 Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.: Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ναυτιλία κακϊσ και θ 
Δθμόςια Σάξθ και Αςφάλεια 

 Κωδικοί CPV:  
- 30233320-0 (υςκευζσ ανάγνωςθσ ζξυπνων καρτϊν και δακτυλικϊν αποτυπωμάτων), 
- 32250000-0 (Κινθτά τθλζφωνα), 
- 64212000-5 (Τπθρεςίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ) 
- 31710000-6 (Ηλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ) 

 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ. 

 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη:  

 Η παροφςα ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2021 ςτθν ΑΕ 789/2, με κωδικό 
εναρίκμου 2021Ε78920001, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 29114/9-3-2021 (Αριθ. Αποφ. 422, 
ΑΔΑ:ΨΗΜΩ46ΜΣΛΡ-9ΚΚ) Απόφαςθ Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-
ΕΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Σμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται ςτο ζργο «Ενίςχυςθ τθσ 
εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων από το Λιμενικό 
ϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι» με ςυνολικό προχπολογιςμό #8.100.000,00€#, το ζργο δε αυτό είναι ςυνεχιηόμενο 
ςτθ ΑΕ 789/2 ΠΔΕ 2022. 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   Πειραιάσ,      23 Αυγοφςτου 2022  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   Αρικ. πρωτ.:2832.3/59283/2022 

ΣΜΗΜΑ 2ο - ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
 

 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2)  
 Σαχ. Κϊδικασ : 185 10 Λιμζνασ Πειραιά 

Πλθροφορίεσ  : Αντιπλοίαρχοσ Λ ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟ Π. 
Πλωτάρχθσ Λ ΚΟΤΚΟΤΜΑ Π. 

Σθλ. : 213-137-4597/1081 
Η/Σ : dipea.b@yna.gov.gr 
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 Η ςφμβαςθ αφορά ςτο υποζργο α/α 1 (Α.1) «Πλθροφοριακά υςτιματα και αναβάκμιςθ κζντρου διακομιςτϊν» 
το οποίο περιλαμβάνεται ςτθν Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ πλθροφοριακϊν 
και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων από το Λιμενικό ϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον 
Ειδικό τόχο 2 «φνορα» και ςτον Εκνικό τόχο 6 «Εκνικι Ικανότθτα», του Εκνικοφ Προγράμματοσ «Σαμείου 
Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», με βάςθ τθν αρικ. πρωτ.: 621/3-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΔΨΟ-ΣΡ8) 
υμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ και ζχει λάβει Κωδικό Πράξθσ/MIS (ΟΠ) 5076569. 

 Η παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ. 

 Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ανωτζρω υπό προμικεια Ειδϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο Παράρτθμα Δ’ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ. 

 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 23-08-2022 

 Χρόνοσ παράδοςησ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και 
ζτοιμα προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο 
Παράρτθμα Δ’ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Σόποσ Παράδοςησ: Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται το Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ- 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Κεντρικό κτίριο του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλθ Ε1, Πειραιάσ) , ςφμφωνα και 
με τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Δ’ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ. 

 Είδοσ Διαδικαςίασ: Ανοικτι διαδικαςία. 

 Κριτήριο Ανάθεςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 
τιμισ. 

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 03-10-2022 και ζωσ ϊρα 15:00, ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του ΕΗΔΗ, θ δε διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ του ΟΠ 
ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr) , τθν 07-10-2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00, ςτθν 
αίκουςα 318 (3οσ όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, Ακτι 
Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Λιμζνα Πειραιά.  

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ Διακιρυξθ 
(άρκρο 1.5), ςτην Ελληνική Γλώςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37, όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοκείςα Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το 
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ 
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφοφν ςτο ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι δώδεκα (12) μήνεσ, προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του Ν.4412/2016 (Α’ 147). 

 Γλώςςα προςφορών θ Ελλθνικι. Κατ’ εξαίρεςθ τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, 
φωτογραφίεσ, ςιματα, δφνανται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. ε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου ξενόγλωςςου 
κειμζνου. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το Βιβλίο ΙV άρκρα 345 ζωσ 374 του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά 
αναφζρεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί 
θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
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προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμα του, εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ 
και ςυνοδευόμενθ από το προβλεπόμενο παράβολο κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ,.  

 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι  

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Π.Α.), με τθν 
κατάθεςη ιςόποςησ εγγφηςησ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016 όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.  

 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ (άνευ ΦΠΑ), όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 2.2.2 
τθσ Διακιρυξθσ και κα είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτιματοσ Α’ τθσ Διακιρυξθσ. 

 Κατακφρωςη: Η ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ οργάνου, 
μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. 
υγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ μπορεί να κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ 
εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν (e-
mail: dipea.b@yna.gov.gr) και ςτα τθλ. 213-137-4597/1081 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι 
τόςο θ παροφςα Περίλθψθ όςο και θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
(www.hcg.gr) κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), ενϊ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα 
είναι διακζςιμα ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ- 

 
Ο Τπουργόσ 

 
 

Ιωάννησ Πλακιωτάκησ 
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