Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu
Προκήρυξη σύµβασης – υπηρεσίες κοινής ωφελείας
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τµήµα I: Αναθέτων φορέας
Ι.1) Επωνυµία και διευθύνσεις
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 15231
ΕΛΛΑ∆Α, Αρµόδιος για πληροφορίες: κα Αικ. ∆ασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
procurement@desfa.gr, Φαξ: +30 210 6749504
Κωδικός NUTS: EL3
∆ιεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
Ι.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συµµετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου και θερµότητας
Τµήµα II: Αντικείµενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύµβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ. Αριθµός αναφοράς: 748/17
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71320000
ΙΙ.1.3.) Είδος σύµβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντοµη περιγραφή: Μελέτη Βασικού Σχεδιασµού και συναφείς µελέτες για την εγκατάσταση Σταθµού Συµπίεσης Απαερίων
στον Τερµατικό Σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα.
ΙΙ.1.5) Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320.000,00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύµβασης: Όπως περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιµή
ΙΙ.2.6) Εκτιµώµενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) ∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 4
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συµβατικού τιµήµατος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο,
ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000€), πλέον ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ο συνολικός
προϋπολογισµός µπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 416.000 € πλέον Φ.Π.Α.
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: MIS 5022220
ΙΙ.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συµµετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των όρων:
Εταιρείες που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό αυτοτελώς ή ως µέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, θα υποβάλουν σύµφωνα µε
τη Νοµοθεσία της χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο από το οποίο θα προκύπτει η ικανότητα
ανάληψης και εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται να
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αντικατασταθεί µε δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού,
δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά.
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε εταιρία µέλος, πρέπει να υποβάλει:
Καταστατικό επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρίας που συµµετέχει καθώς επίσης και
τα ακόλουθα:
α) Για εταιρείες που διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, πιστοποιητικό από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’ αποδεικνύει
τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ΑΕ
και τον καθορισµό των νόµιµων εκπροσώπων.
β) Για τις αλλοδαπές εταιρείες, αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσµεύουν
την εταιρεία.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε εταιρεία µέλος πρέπει να υποβάλει
- ∆ηµοσιευµένα ή επικυρωµένα αντίγραφα των ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος
εργασιών της. Ο µέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι θετικός.
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που αφορούν
πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 40.000 EUR. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, το
παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε εταιρεία µέλος, πρέπει να υποβάλει:
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή, την οργάνωση και την υποδοµή της. Πληροφορίες για τα διαθέσιµα
υπολογιστικά συστήµατα και τα υπάρχοντα προγράµµατα αυτών, τις προσφερόµενες εργασίες και τεχνολογίες.
2. Κατάλογο συµβάσεων σχετικών µε µελέτες “Basic Engineering Design” καί/ή “Front End Engineering Services” και/ή “Detailed
Design” κρυογενικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών συστηµάτων σταθµού αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(regasification LNG Terminal), που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του
∆ιαγωνισµού. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως: τίτλος αντικειµένου, ιδιοκτήτης µε στοιχεία επικοινωνίας, είδος
σύµβασης, αριθµός σύµβασης, ηµεροµηνία ανάθεσης σύµβασης, σύντοµη τεχνική περιγραφή, αρχικό και τελικό κόστος σύµβασης,
προγραµµατισµένη και πραγµατική περίοδος αποπεράτωσης, ποσοστό συµµετοχής σε περίπτωση κοινοπραξίας.
3. Κατάλογο συµβάσεων που βρίσκονται υπό εκτέλεση περιλαµβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και το ανεκτέλεστο µέρος
αυτών, έως την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
4. Επί ποινή αποκλεισµού, κάθε Συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως µέλος
αναδόχου Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία/Σύµπραξη 25%, κατά
την τελευταία οκταετία:
• την εκπόνηση µελέτης (Basic Engineering Design ή FEED), τουλάχιστον µέχρι και την υποβολή των παραδοτέων τελικής µελέτης
ή
• την εκπόνηση Ελέγχου (Review) Λεπτοµερoύς Σχεδιασµού, τουλάχιστον µέχρι και τον έλεγχο των “as built” εγγράφων,
κρυογενικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών συστηµάτων σταθµού αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (regasification
LNG Terminal), µε τελική παροχετευτική δυναµικότητα (Sustainable Maximum Sendout Rate) τουλάχιστον 1.000 m3/h LNG.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται
υπόψη. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, η παραπάνω απαίτηση σχετικά µε την εµπειρία και τεχνική ικανότητα
πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από το επικεφαλής µέλος (leader) αυτής.
5. Επί ποινή αποκλεισµού κάθε Συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό ή, στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε µέλος
της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001 ή ισοδύναµο ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναµων
µέτρων εξασφάλισης ποιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
φάση υποβολής της προσφοράς.
6. Οι Συµµετέχουσες, θα πρέπει να υποβάλουν µε την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Την Οργανωτική
διάρθρωση, β) Το προτεινόµενο προσωπικό, γ) Προτάσεις σχετικά µε τα υπολογιστικά προγράµµατα και την υλική υποδοµή που
θα χρησιµοποιηθούν για τις Υπηρεσίες, δ) Το Προσχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότητας, ε) Το Σχέδιο Εκτέλεσης,
στ) Τυχόν επιπλέον στοιχεία που θεωρεί ο Συµµετέχων σκόπιµο να υποβάλει. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, επί ποινή αποκλεισµού ο Επικεφαλής θα καλύψει τουλάχιστον τις
θέσεις: Engineering Manager, Process Manager, Mechanical Manager.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειµενικοί κανόνες και κριτήρια συµµετοχής
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
- Οικονοµικοί Φορείς σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που έχουν την έδρα τους σε κράτος µέλος της
ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρες µε Συµφωνία Σύνδεσης µε την ΕΕ ή σε χώρες µε ∆ιµερή Συµφωνία µε την ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη
συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς φορέων στον τοµέα του φυσικού αερίου, οι οποίοι επίσης µπορούν να αναφέρονται ως
εταιρείες
- ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συµπράξεις εταιρειών ως ανωτέρω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
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Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Συµµετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και της
τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας Οικονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει
να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούµενες εγγυήσεις:
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (EUR 6.400,00).
- Για την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το πέντε (5%) τοις εκατό του
συµβατικού τιµήµατος και σύµφωνα µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
- Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-µέλος της Συµφωνίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, όπως κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997(ΦΕΚ Α' 139), το οποίο έχει το δικαίωµα σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, ή από το TΜΕ∆Ε. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
- Ενδεχόµενοι τρόποι χρηµατοδότησης:
Από ιδίους πόρους και συγχρηµατοδότηση από δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη θα χορηγείται µέσω του Π∆Ε και θα
συγχρηµατοδοτείται εν µέρει από εθνική συµµετοχή και εν µέρει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
στα πλαίσια της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Σταθµός
συµπίεσης απαερίων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)» για την οποία έχει γίνει αίτηση ένταξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ε.Υ.∆. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022220.
- Προκαταβολή έντοκος ύψους έως είκοσι τοις εκατό (20%) του Συµβατικού Τιµήµατος µε κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
- Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά, µε την πρόοδο της σύµβασης, σύµφωνα µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
ΙΙΙ.1.8) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν εταιρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συµπράξεις αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω.
- Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυµφώνου
σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεσµευτικό για τα µέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της σύµβασης θα
απαιτηθεί το σύµφωνα µε το νόµο έγγραφο σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης.
- Κάθε διαγωνιζόµενη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύµπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των µελών που την
αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισµού, ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση/
Κοινοπραξία/Σύµπραξη πενήντα τοις εκατό (50%).
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύµβαση
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύµβασης: Σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης
Τµήµα IV: ∆ιαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA)
Η σύµβαση καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών: όχι
IV.2) ∆ιοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία 15/05/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες µπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
∆ιάρκεια σε µήνες: 8 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ηµεροµηνία: 15/05/2018
Τοπική ώρα: 12:30µ.µ.
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152 31 Χαλάνδρι
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τα τεύχη της διακήρυξης.
Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις
Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση: όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
1) Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE
της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Η επικοινωνία µε το ∆ΕΣΦΑ για θέµατα σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό γίνεται
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αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE, επιλέγοντας τον φάκελο του εν λόγω ∆ιαγωνισµού. Η εγγραφή
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα γίνεται αδαπάνως και πραγµατοποιείται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήµατος. Αναλυτικότερα, ως
ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συµµετέχοντα ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον Συµµετέχοντα
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
3) Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών του ∆ΕΣΦΑ και το Νόµο 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙΙ. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
4)Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη
διάρκεια του ∆ιαγωνισµού διέπονται από το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙV.
5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προµηθειών του ∆ΕΣΦΑ.
6) Οι Συµµετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
VI.4) ∆ιαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Τηλέφωνο: +30
2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 2132141229, ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aeppprocurement.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις) προθεσµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙV: “ΕΝΝΟΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 26/03/2018.
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