
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

Σελίδα 1 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 20/2022   
επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου . 

 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Πειραιάς, 18  Νοεμβρίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                Αριθ. πρωτ.: 2832.3/82858/2022 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 2ο  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20/2022 
 

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

Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο ανακοινώνει την παράταση κατά δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής  στην  

αριθ. 20/2022 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011493293, ΑΔΑ: ΨΘ034653ΠΩ-ΧΕΝ, 

Συστημικός: 176074) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός με τη 

διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α΄ Φάση) για 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 (#1.611.290,32€#) και σε Φ.Π.Α. 

τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (#386.709,68€#), με κριτήριο 

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

ποιότητας - τιμής.  

          2.Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται με τη αριθ.πρωτ. 2832.3/82856/2022/18-11-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011636424, ΑΔΑ: ΨΔΒΩ4653ΠΩ-7ΩΧ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περ. α’ και β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό 

χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την υποβολή των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθότι: α)οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις, αν και ζητήθηκαν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς, δεν παρασχέθηκαν το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία 

υποβολής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και β) με τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρασχέθηκαν με την αριθ.πρωτ.: 2832.3/82701/2022/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΖ54653ΠΩ-87Ν) Απόφαση 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, επήλθαν ουσιώδεις τροποποιήσεις στα έγγραφα της σύμβασης και 

συγκεκριμένα στο Άρθρο 8 (8.4-Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα) και στο Άρθρο 9 (9.3.4-Δικαιολογητικά 

για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 8.4) της εν λόγω διακήρυξης. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη, 1-12-2022 και ώρα 15:00. 

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών):  Πέμπτη, 8-12-2022 και ώρα 11:00. 
 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

 

 
                 Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΨΛ0Ι4653ΠΩ-ΓΛΟ
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