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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 20/2022 Διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς Διαγωνισμού με τη 

διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών.  

 
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:       

          

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                    Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2022  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθ. πρωτ.: 2832.3/75371/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ          
ΤΜΗΜΑ 2ο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
          
Αριθμός Διακήρυξης: 20/2022       
 

    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με τη διαδικασία 
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και αντικείμενο την προμήθεια συστήματος λήψης 
και αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS)- λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
#1.998.000,00# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και λοιπών  κρατήσεων), η οποία αναλύεται σε καθαρή αξία 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ 
(#1.611.290,32€#) και σε Φ.Π.Α. τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών του Ευρώ (#386.709,68€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υφίστανται.     

➢ Αριθμός  διακήρυξης: 20/2022 

➢  Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών. 

Χώρα : Ελλάδα 

Πόλη (Κωδικός NUTS) : EL307 (Πειραιάς, Νήσοι) 

Ταχυδρομική Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά) 

Ταχ.Κωδ. : 185 10 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL) E-mail 

: 

: 

www.hcg.gr / www.yen.gr  

dipea.b@yna.gov.gr 

➢ Είδος Αναθέτουσας Αρχής:  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί “Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
(ΚΚΑ)’’ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης. 

➢ Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και 
Ασφάλεια, καθώς και η Ναυτιλία. 

http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΧΚΦ4653ΠΩ-ΚΑΡ
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➢  Συστημικός Αριθμός: -176074-  

➢ CPV: 30233310-7 - Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων 

48820000-2 - Εξυπηρετητές 

30214000-2 - Σταθμοί εργασίας 

48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

➢ Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.  

➢ Προϋπολογισμός: Ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ #1.998.000,00# 
(συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και λοιπών  κρατήσεων), η οποία αναλύεται σε καθαρή αξία ενός εκατομμυρίου 
εξακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (#1.611.290,32€#) και 
σε Φ.Π.Α. τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ 
(#386.709,68€#). 

➢ Χρηματοδότηση 
Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 στη ΣΑΕ 789/2 
(Κωδικός Έργου: 2021ΣΕ78920001) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 (Αριθ. Αποφ.1465, ΑΔΑ: 
ΨΦΑΗ46ΜΤΛΡ-40Κ) Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων 
και περιλαμβάνεται στο έργο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» με συνολικό προϋπολογισμό 
#5.538.333,92€#. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή» (Υποέργο Α.3) 
του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», στον Ειδικό Στόχο 2 – «Σύνορα» και 
Εθνικό Στόχο 6 - «Εθνική Ικανότητα», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5076569, η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

➢ Τόπος παράδοσης: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ανά την Επικράτεια [κωδικός NUTS: EL307 (Πειραιάς και Νήσοι)] 

➢ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο του υπό προμήθεια είδους. 

➢ Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 21-10-2022 

➢ Χρόνος παράδοσης: Οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

➢ Δικαίωμα προαίρεσης: Η αναθέτουσα αρχή αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου 
γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας κατά ποσοστό στα εκατό. Συγκεκριμένα, η 
σύμβαση μπορεί να κατακυρωθεί για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) 
της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας. 

➢ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 21-11-2022 και ώρα 15:00, στη 
διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., www.promitheus.gov.gr  

➢ Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από 
την 27-10-2022 και ώρα 09:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. 20/2022 Διακήρυξη. 

➢ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 
παράταση της ισχύος των προσφορών.  

https://www.promitheies.gr/branch/logismiko
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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➢  Γλώσσα προσφορών είναι η Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

➢ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

➢ Τρόπος Πληρωμής: Θα αναφερθεί στη Β’ Φάση του διαγωνισμού. 

➢ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: α) Για την έγκυρη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν απαιτείται η 
υποβολή εγγύησης. 

β) Για την έγκυρη υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα απαιτηθεί η υποβολή εγγύησης, οι ειδικότεροι όροι 
της οποίας θα καθορισθούν με τη Διακήρυξη του δεύτερου (2ου ) Σταδίου της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

➢ Προσφυγές: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεων αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. 

➢ Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών (Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr) και στα τηλ. 213-137-4594/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο 
διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr), ενώ συστημικά θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- 

 
         Ο Υπουργός 

 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 

 

  

 

  

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
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