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DEVELOPMENT AGENCY
DEVELOPMEN
ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 07/2014 διακιρυξθσ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ Τπουργείου
Ναυτιλίασ
και12:00:47
Date: 2014.06.27
EEST
T AGENCY
Reason:
Αιγαίου/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν.
Location: Athens

Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ/
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΣΜΗΜΑ 2Ο
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 07/2014

Πειραιάσ, 25-06-2014
Αρικ.Φακ.: 352.5 - 227/14
Αρικ.χεδ.: - 1062 -

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου/Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ προκθρφςςει
δθμόςιο, τακτικό διαγωνιςμό, ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο τθν «Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτζλεςη εργαςιών ςυντήρηςησ
επιπζδου W5, οκτώ (08) κφριων μηχανών τφπου MTU 16 V 396 TB94», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτισ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Παράρτθμα Σ τθσ αρικ. 07/2014 δ/ξθσ). Ειδικοί περιοριςμοί ςυμμετοχισ δεν
υπάρχουν.
 Αριθμόσ διακήρυξησ: 07 /2014. Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: 1.026.000,00€ ΕΤΡΩ (απαλλάςςεται ΦΠΑ) - Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το
Π.Δ.Ε. Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου, ΑΕ-150/2 και θ προμικεια εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα Σαμείου
Εξωτερικϊν υνόρων το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
 Σόποσ παράδοςησ: Περιπολικά ςκάφθ του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλον προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των ειδϊν και υπθρεςιϊν που
περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ.
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 25-06-2014
 Προςφορζσ για ποςότθτα μικρότερθ τθσ προκθρυχκείςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.
 Χρόνοσ παράδοςησ: υνολικά επτά μινεσ από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
 Η αποςφράγιςη των προςφορϊν κα γίνει τθν 01-09-2014 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 ςτο Τπουργείο
Ναυτιλίασ και Αιγαίου/ΑΛ –ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1-Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 317)
από τθν αρμόδια Επιτροπι.
 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά δφναται να αποςταλοφν, είτε ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Αιγαίου/ Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν/Σμιμα 2ο (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1-Ε2/Λιμζνασ Πειραιά,
4οσ όροφοσ) μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, είτε να
υποβλθκοφν ςτθν Επιτροπι τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180 θµερολογιακζσ θµζρεσ, προςµετροφµενεσ από τθν εποµζνθ τθσ
θµζρασ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
 Γλϊςςα προςφορϊν θ Ελλθνικι.
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ μπορεί να μετατίκεται ι να παρατείνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
26 του π.δ. 118/2007 με επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπομζνων
ςτο άρκρο 32 του π.δ. 118/2007 κυρϊςεων.
 Πληρωμή: τθν προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται µε ςαφινεια ζνασ από τουσ παρακάτω τρόπουσ
πλθρωµισ:
α- Εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυµβατικισ αξίασ µετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
β-Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ µζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΠΑ) µε
τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ. Σο υπόλοιπο ποςό τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα καταβλθκεί μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν.
γ- Σμθματικι εξόφλθςθ τθσ ςυµβατικισ αξίασ ςε δφο ίςα μζρθ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ενόσ εκ’
των δφο ςκαφϊν, και εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του δεφτερου ςκάφουσ.
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 - Όταν ςτθν προςφορά δε δθλϊνεται ζνασ από τουσ ανωτζρω τρόπουσ πλθρωµισ, λογίηεται ο πρϊτοσ (α) ο
οποίοσ κα είναι και ο ςυµβατικόσ τρόποσ πλθρωµισ.
 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που κα
καλφπτει ςε ευρϊ ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ (απαλλάςςεται Φ.Π.Α.) αξίασ του
ζργου και ιςχφει όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 25 του ΠΔ 118/07 και το ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ αρικ.
07/2014 δ/ξθσ.
 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆/νςθ Προμθκειϊν του Αρχθγείου Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. (e-mail: diprom.b@hcg.gr, fax:2104634160) και ςτο τθλ. 213-1374594/1081 κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 12.00 ζωσ 14.30, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν αντίγραφο
τθσ αρικ. 07/2014 διακιρυξθσ. Επίςθσ, γνωςτοποιείται ότι αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ κα είναι διακζςιμο και ςε
θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα www.hcg.gr του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτο Διαδίκτυο
ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: Δθμοςιεφςεισ » Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν » Σακτικοί Διαγωνιςμοί.Ο Διευθυντήσ
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