
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΜΑΡΑΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ σε κοινοπραξία µε το γαλλικό οίκο  SOFRELOG S.A. 

ανακηρύχθηκε µειοδότης ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών 

προσφορών από ειδική επιτροπή σε διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε 

από το Υπουργείο Οικονοµικών της Βουλγαρίας. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι 

η προµήθεια, εγκατάσταση, παράδοση «µε το κλειδί στο χέρι», εκπαίδευση και 

συντήρηση του συστήµατος διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (Vessel Traffic 

and Management Information System - VTMIS) στη ζώνη ευθύνης της Βουλγαρίας 

στη Μαύρη Θάλασσα. Η κατακύρωση αυτή αφορά στη δεύτερη φάση της 

υλοποίησης του προαναφερόµενου έργου και χρηµατοδοτείται στο µεγαλύτερο µέρος 

του από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα PHARE. Η κοινοπραξία ΜΑΡΑΚ και SOFRELOG 

ανέλαβε επίσης την ευθύνη διασύνδεσης του νέου συστήµατος µε το υφιστάµενο από 

την πρώτη φάση. Το ύψος της προσφοράς της κοινοπραξίας ανήλθε σε 3.197.800 € 

ενώ η περίοδος υλοποίησης του έργου θα έχει διάρκεια 17 µήνες. 

 

Με τη σηµαντική αυτή ανάθεση η ΜΑΡΑΚ εισέρχεται δυναµικά και εδραιώνει τη 

θέση της στην αγορά συστηµάτων διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στο διεθνή διαγωνισµό της Βουλγαρικής κυβέρνησης ο ανταγωνισµός 

ήταν ιδιαίτερα ισχυρός γιατί συµµετείχαν οι εταιρίες Transas, Ireland - Selex, Italy - 

Thales, France - Salem, Bulgaria. 
 

Επιβεβαίωση της ισχυρής εξειδίκευσης της ΜΑΡΑΚ στα συστήµατα VTMIS είναι το 

γεγονός ότι συµµετέχει µε άρτια τεχνική και οικονοµική προσφορά στο διεθνή 

διαγωνισµό που διενεργείται από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, για την 

προµήθεια συστήµατος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που θα καλύπτει την 

ευρύτερη περιοχή του Κρητικού πελάγους. Ο διαγωνισµός αυτός συνολικού 

προϋπολογισµού περίπου 10 εκ. € βρίσκεται ήδη στη φάση της αξιολόγησης των 

προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANAGEMENT TRAFFIC SYSTEM BY MARAC IN BULGARIA 

 

MARAC Electronics S.A. and SOFRELOG S.A. participated and nominated as 

winning bidder following the evaluation of the technical and financial offers, in an 

international tender carried out by Bulgarian Ministry of Finance. The subject of the 

tender, which was carried out according to the processes of European PHARE 

program is the design, delivery, installation, interconnection between specific 

systems, commissioning, complete system integration, acceptance tests, training of 

personnel and maintenance of “Vessel Traffic Management and  Information System, 

VTMIS phase 2”. The Unions’ winning offer amounts in 3.197.800 €. The execution 

period of the project is 17 months. 

 

MARAC participates also, in a similar tender of the Greek Government for the 

installation of a VTMIS system in Crete. The budget of this project is 10 millions € 

approximately. 

 

 

 

 

 

 

 

  


