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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 16/2022   
επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου . 

 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Πειραιάς, 14  Νοεμβρίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ           Αριθ. πρωτ.: 2832.11/81117/2022 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 2ο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 16/2022 
 

            1.Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 

Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο ανακοινώνει την παράταση κατά τριάντα μία (31) 

ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην  αριθ. 16/2022 

επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011255914, ΑΔΑ: 961Ψ4653ΠΩ-ΨΒΓ, 

Συστημικός: 172055) με τροποποίηση των όρων αυτής, για την προμήθεια  «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 

χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) (Τιμή μονάδας: #700.000,00€#), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής. 

          2.Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β΄ του 

ν.4412/2016, όπως ισχύει και κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 2832.11/80985/2022/11-11-2022 

Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011592967, ΑΔΑ: 6Δ144653ΠΩ-90Δ), προκειμένου να 

δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, κατόπιν των επελθουσών τροποποιήσεων 

που παρατίθενται αναλυτικά στην προαναφερθείσα Απόφαση και με τις οποίες επέρχονται ουσιώδεις 

τροποποιήσεις στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών αυτής. 

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στους όρους των παραγράφων 17.1 και 18.3 (Κριτήρια Ομάδας Β με α/α 2 

και α/α 3) των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Δ΄ ) υπόψη Διακήρυξης και κατ’ αντιστοιχία, στις ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΙΝAΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ, στα Κεφάλαια 1.3 , 2.3.1  και 6.1.1 και στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β’- Άρθρο 4ο  του τεύχους της  αριθ. 16/2022 επαναληπτικής Διακήρυξης. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη, 15-12-2022 και ώρα 15:00. 

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών):  Τετάρτη, 21-12-2022 και ώρα 11:00. 

 
 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

 

 
                 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ιωάννης 

ΑΔΑ: 6ΜΗΧ4653ΠΩ-ΙΘΒ
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