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 ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθσ κλειςτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν.  
 
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:       

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                        Πειραιάσ,          30 Ιουνίου 2020 
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 04/2020                                                                                       Αρικ. Πρωτ.: 2832.3/40991/2020 

     
Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο προκθρφςςει κλειςτό διαγωνιςμό, διεκνοφσ 
ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ολοκληρωμζνησ Θαλάςςιασ Επιτήρηςησ (ΕΟΘΕ)», εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξήντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ 
#62.000.000,00€# (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%). 
 Αριθμόσ διακήρυξησ:  04/2020 
 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν. 

Χϊρα : Ελλάδα 
Πόλθ (Κωδικόσ NUTS) : EL307 (Πειραιάσ)  
Σαχυδρομικι Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2  
Σαχ.Κωδ. : 185 10  
Σθλ. : 213 137 4653/4606/1081/4499 
Αρικ. Σθλεομοιοτυπίασ : 213 137 1361 
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο 
διαδίκτυο (URL)  
E-mail 

: 
 
: 

www.hcg.gr 
www.ynanp.gr  
dipea.b@yna.gov.gr 

   Σο πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) με τα παραρτιματά τθσ καταχωρείται ςτον ιςτότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και είναι διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
(www.hcg.gr) ςτθν διαδρομι : «Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν Σακτικοί Διαγωνιςμοί» και ςτο ςφνδεςμο «Δθμοςιεφςεισ» 
και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). Επιπρόςκετα θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ και το πλιρεσ 
τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Σο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Β’ Φάςθσ κα παραλαμβάνεται ιδιοχείρωσ κατόπιν 
υπογραφισ πρωτοκόλλου παράδοςθσ-παραλαβισ από τα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 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 Δθμόςια Σάξθ και Αςφάλεια, 
κακϊσ και θ Ναυτιλία. 
 CPV: 35120000-1 “υςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ και αςφαλείασ”. 
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.  
Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ εναρίκμου: 2019Ε15000002, ΑΕ 150), φψουσ #62.000.000,00€#, ςφμφωνα με τθν 
αρικ.πρωτ.:63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ) Απόφαςθ ΤπΟΙΚ.ΑΝ.Σ/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ 
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

 Σόποσ παράδοςησ: Η παράδοςθ – παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ωσ κάτωκι: 
[EL30, Αττικι+, *EL41, Βόρειο Αιγαίο+, *EL42, Νότιο Αιγαίο+, *EL43, Κριτθ+, *EL51, Ανατολικι Μακεδονία, Θράκθ+, *EL62, 
Ιόνια Νθςιά+, *EL64, τερεά Ελλάδα+. 

 φντομη περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι ωσ κάτωκι:  
«κοπόσ τθσ ανάπτυξθσ του ΕΟΘΕ είναι θ ζγκαιρθ επίγνωςθ τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ ςτο καλάςςιο πεδίο 
ευκφνθσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (Maritime Domain Awareness) ςε πραγματικό χρόνο και επί 24ϊρου βάςεωσ. Με αυτόν τον 
τρόπο, το ΕΟΘΕ, πζραν τθσ προςταςίασ των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων τθσ Ε.Ε., κα ςυμβάλλει ενεργά ςτθ 
διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν και ςτθν πάταξθ κάκε μορφισ εγκλθματικότθτασ και παραβατικότθτασ ςτον 
Ελλθνικό Θαλάςςιο Χϊρο. Επίςθσ, κα κωρακίςει τθν αςφαλι ναυςιπλοΐα και τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.ynanp.gr/
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τθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και, παράλλθλα, κα μεγιςτοποιιςει τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςε όλθ τθν περιοχι ευκφνθσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
Σο ΕΟΘΕ κα αποτελείται από : 

α) 35 ςτακεροφσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων εντόσ ςτρατιωτικϊν εγκαταςτάςεων (προκειμζνου να παρζχεται φυςικι 
αςφάλεια), οι οποίοι κα αποτελοφνται από ραντάρ, ςτακμό βάςθσ AIS, μετεωρολογικό ςτακμό, αναμεταδότθ VHF, 
και θλεκτρο-οπτικό αιςκθτιρα ςε 26 εξ αυτϊν, 
β) 2 αυτοκινοφμενουσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων αντίςτοιχων επιδόςεων, εγκατεςτθμζνουσ επί οχιματοσ εκτόσ 
δρόμου για τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν κενϊν, 
γ) 1 κφριο Κζντρο Διοίκθςθσ και Ελζγχου (ΚΔΕ) με κζντρο δεδομζνων (Data Center) ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., 
δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ ςτθ Ναυτικι Διοίκθςθ Αιγαίου με απομακρυςμζνο κζντρο δεδομζνων, 
ε) Ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ με είκοςι δφο (22) ραδιοηεφξεισ, 419 χλμ. οπτικισ ίνασ και πζντε (05) 
μιςκωμζνεσ γραμμζσ για τθ διαςφνδεςθ των ςτακμϊν επιτιρθςθσ με τα ΚΔΕ μζςω του δικτφου των Ενόπλων 
Δυνάμεων 
ςτ) λογιςμικό που κα ολοκλθρϊνει το ςφνολο των αιςκθτιρων και ςυςτθμάτων. 

Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει : 
α) τουλάχιςτον 3 χρόνια εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασ (με βακμολογοφμενο κριτιριο τθν παροχι ζωσ 
επιπλζον 2 ετϊν), 
β) κζντρο τεχνικισ υποςτιριξθσ επί 24ϊρου βάςεωσ, 
γ) αμοιβοφσ αιςκθτιρεσ και εξοπλιςμό, 
δ) εκπαίδευςθ προςωπικοφ.» 

 Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον 
Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, 
εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουθεσ προχποθζςεισ: 

Α) είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι  

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,  ι  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

κ α ι  

Β) πληροφν τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ τησ αριθ. 04/2020 Διακήρυξησ,  

κ α ι  

Γ)  διαθζτουν: 

i) ςτθν περίπτωςθ ημεδαποφ φυςικοφ ή νομικοφ προςϊπου, Πιςτοποιητικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ εκδοθζν 
κατά τον ιςχφοντα Εθνικό Κανονιςμό Βιομηχανικήσ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατθροφν ςε ιςχφ ζωσ και τθ 
λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Σθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου υπζχει και μζλοσ ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων κακϊσ επίςθσ και ο/οι υπεργολάβοι, τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ςε υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα εκτελζςει/ουν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον του/σ ανατεκεί. 

ii) ςτθν περίπτωςθ αλλοδαποφ φυςικοφ ή νομικοφ προςϊπου, ιςότιμο πιςτοποιθτικό εκδοκζν από τον αρμόδιο 
κρατικό φορζα αςφαλείασ τθσ χϊρασ του και υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι θ ζδρα του βρίςκεται ςε ζνα από 
τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε Κράτοσ, το οποίο ζχει ςυνάψει υμφωνία Αςφαλείασ (Security 
Agreement) με τθν Ελλάδα. Σθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου υπζχει και μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων κακϊσ επίςθσ και ο/οι υπεργολάβοι, τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςε υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι κα εκτελζςει/ουν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον του/σ ανατεκεί.   

 Οι κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ ι να εμφανίηονται ωσ 
υποψιφιοι. Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν μπορεί να απαιτεί 
από τισ κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Εν τοφτοισ, θ 
επιλεγείςα κοινοπραξία ι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ φμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για 
τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αποτελεί κοινοπραξία ι ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, υποβάλλεται διλωςθ των 
μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αναφορικά με το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ, τον 
κακοριςμό ενόσ μζλουσ ωσ υπεφκυνου για το ςυντονιςμό. Επιπλζον, αποκλειςτικά για τισ κοινοπραξίεσ και τισ ενϊςεισ 
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οικονομικϊν φορζων τθ διοίκθςθ και τθν εκπροςϊπθςθ τουσ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ και πράξθ του οργάνου 
διοίκθςθσ κάκε μζλουσ των, από τθν οποία να προκφπτει θ ζγκριςθ για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν κοινοπραξία. 

 Κριτήρια προεπιλογήσ παρζχονται αναλυτικά ςτουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμ. 04/2020 Διακήρυξησ.  

 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ:  

Πιςτοποίηςη Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεων: τθν περίπτωςθ ημεδαποφ φυςικοφ ή νομικοφ προςϊπου, απαιτείται ο 
οικονομικόσ φορζασ να διακζτει Πιςτοποιητικό Αςφάλειασ Εγκαταςτάςεωσ εκδοθζν κατά τον ιςχφοντα Εθνικό 
Κανονιςμό Βιομηχανικήσ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατθρεί ςε ιςχφ ζωσ και τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ. Σθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου υπζχει και κάκε μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων κακϊσ 
επίςθσ και ο/οι υπεργολάβοι, τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςε υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα 
εκτελζςουν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον τουσ ανατεκεί.   

τθν περίπτωςθ αλλοδαποφ φυςικοφ ή νομικοφ προςϊπου, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει ιςότιμο 
πιςτοποιθτικό εκδοκζν από τον αρμόδιο κρατικό φορζα αςφαλείασ τθσ χϊρασ του και υπό τθν απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ ότι θ ζδρα του βρίςκεται ςε ζνα από τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε Κράτοσ, το οποίο ζχει 
ςυνάψει υμφωνία Αςφαλείασ (Security Agreement) με τθν Ελλάδα. Σθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
υπζχει και κάκε μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων κακϊσ επίςθσ και ο/οι υπεργολάβοι, τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςε υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα εκτελζςουν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον τουσ ανατεκεί. 

 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 30-06-2020. 

 Χρόνοσ παράδοςησ των εργαςιϊν: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει, εγκαταςτιςει και να κζςει το 
ςφςτθμα ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ . Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου κα περιγράφεται ςτθν Πρόςκλθςθ και ςτο 
διαβακμιςμζνο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Βϋ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ.  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ είναι θ 20-08-2020 θμζρα Πζμπτη και ϊρα 
14:30, ςτθ γραμματεία του ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ όροφοσ, γρ. 
422). Η κατάκεςθ των προςφορϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) μπορεί να πραγματοποιθκεί με 
απόδειξθ ι ιδιοχείρωσ από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα το αργότερο ζωσ τθν 
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεκεί τθν θμερομθνία και ϊρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (Λιμζνασ 
Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ όροφοσ, γρ. 409). 
Φάκελοσ ο οποίοσ υποβάλλεται ι περιζρχεται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω 
θμερομθνία και ϊρα, κεωρείται εκπρόκεςμοσ και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί. 

Ο διαγωνιςμόσ, κατάκεςθ – αποςφράγιςθ προςφορϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ), κα 
πραγματοποιθκεί μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον πενήντα μία (51) ημερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 
περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Η αποςφράγιςθ των φακζλων που κα περιζχουν τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) κα 
διενεργθκεί τθν 21η Αυγοφςτου 2020, θμζρα Παραςκευή και ϊρα 11:00, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ όροφοσ, γρ. 409). Σα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ κα ανακοινωκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ αποφαινόμενου 
οργάνου και κα αποςταλοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ςτθ ςυνζχεια εγγράφωσ ςτο ςφνολο των 
υποψθφίων που κατζκεςαν φάκελο δικαιολογθτικϊν. 

 Γλϊςςα προςφορϊν  θ Ελλθνικι.  

 Εναλλακτικζσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τουσ πιο κάτω τρόπουσ:   
 α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι  
 β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκησ προκαταβολήσ μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ επιπλζον 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ μετά τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ 
Εφαρμογισ, με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. 
δ του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
των ειδϊν.  
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ πραγματοποιθκοφν. Οι 
πλθρωμζσ κα γίνονται θλεκτρονικά. 

 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κατατίκεται κατά τθν Β’ Φάςθ του 
Διαγωνιςμοφ επί ποινι απόρριψθσ, ςε ποςοςτό 1% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, 
που ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ #500.000,00€#.  
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 Διενζργεια αυτοψίασ κατά τη Β’ Φάςη: Οι υποψιφιοι ανάδοχοι που κα προςκλθκοφν να υποβάλλουν προςφορά 
ςτθ Β’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διενεργιςουν αυτοψία (site survey) ςτουσ χϊρουσ 
εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ 
Αςφάλειασ (ΕΚΒΑ) (ΦΕΚ Β’ 336/16.03.2005), με ςκοπό τον ακριβζςτερο προςδιοριςμό των απαιτοφμενων εργαςιϊν 
και των απαραίτθτων υλικϊν. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ, ο ενδιαφερόμενοσ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
υποβάλλει, με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ ςυμπλθρωμζνθ Αίτθςθ Επίςκεψθσ (Τπόδειγμα 
12 του ΕΚΒΑ) όπωσ παρατίκεται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  

 Προςφυγζσ: Πριν υποβάλει τθν αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει, μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από τότε που ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν υπ’αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ. 

 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆/νςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν (e-mail: 
dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213137-4653/4606/1081/4499 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο 
διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).  

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
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