ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ανακοινώνει
Διαδικασία με διαπραγματεύσεις με δημοσίευση προκήρυξης, με τίτλο:
Field and Off-Site Fabrication Inspection Services for the project «Detailed
Engineering, Procurement and Construction for the interconnection between TAP
and NNGTS pipelines at the area of Nea Messimvria - Thessaloniki»
Αριθμός Τεύχους: 865/19
1.

Αναθέτων Φορέας

: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

2.

Είδος

: Διαδικασία
με
προκήρυξης.

3.

Ανακοίνωση

: Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ (www.desfa.gr)

4.

Γλώσσα κατά τη Διαδικασία

: Αγγλική ή Ελληνική.

5.

Κριτήριο ανάθεσης

: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποδεκτή
προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

6.

Ημερομηνία υποβολής
Προσφοράς

: 31/07/2019 και έως την 12:00. Την ιδία ημέρα και ώρα
12:30 μ.μ. θα αποσφραγιστούν οι προσφορές, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο τεύχος.

7.

Διάρκεια ισχύος
Προσφοράς

: Οκτώ (8) μήνες.

8.

Προϋπολογισμός

: Εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00€) Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ.

9.

Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής

: Δύο χιλιάδες εκατό (2.100,00€) Ευρώ.

10.

Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης

: Πέντε (5%) τοις εκατό του Συμβατικού Τιμήματος.

11.

Διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

: Δεκαπέντε (15) μήνες από την έναρξη της Σύμβασης.

12.

Συμβατικό Τίμημα

: Συνολικό
εκτιμώμενο
κόστος
Estimated Cost of Services).

13.

Γλώσσα εκτέλεσης
Σύμβασης

Αγγλική ή Ελληνική.

14.

Ισχύουσα Νομοθεσία
Σύμβασης

Ελληνικό Δίκαιο.

15.

Συμμετέχοντες

διαπραγματεύσεις

με

δημοσίευση

υπηρεσιών

(Total

: Α) Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:
Οι οικονομικοί φορείς που θα προσκληθούν από το
ΔΕΣΦΑ και όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον σύμφωνα
με την παρούσα ανακοίνωση.
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Β) Οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι:
Οικονομικοί
φορείς
(Διαπιστευμένες
Εταιρίες/
Οργανισμοί Επιθεώρησης), σύμφωνα με την παρ. 6
του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, που έχουν
την έδρα τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή σε χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με την
Ε.Ε ή σε χώρες με Διμερή Συμφωνία με την Ε.Ε, η
οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς φορέων στον τομέα του φυσικού
αερίου, ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις των
ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του τεύχους.
16.

Έγγραφα Συμμετοχής

: Οι Προσφέροντες ή στην περίπτωση Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλος της, θα πρέπει να
υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στο
τεύχος. Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων θα πρέπει να
υποβάλουν:
- Καταστατικό,
- Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Προσφέροντα
για τη συμμετοχή του.
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης το
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σ’ αυτήν του επικεφαλής
μέλους (leader) της, θα είναι επί ποινή αποκλεισμού
50%.
Ο προσωρινός Ανάδοχος πριν την ανάθεση και την
υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα πρέπει να υποβάλει
εμπρόθεσμα όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο
τεύχος. Συνοπτικά και μεταξύ άλλων θα πρέπει να
υποβάλλει:
- Εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο,
- Έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι δεν τελεί ούτε
έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος του για την
κήρυξή του σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση
πτωχευτικό
συμβιβασμό
ή
άλλη
παρόμοια
κατάσταση,
- Έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι τα μέλη της
διοίκησής του δεν έχουν υποπέσει σε κάποιο ποινικό
αδίκημα σύμφωνα με το νόμο,
- Έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική και
ασφαλιστική του ενημερότητα.

17.

Τεχνική Εμπειρία

: Ο προσωρινός Ανάδοχος πριν την ανάθεση και την
υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα πρέπει να υποβάλει
εμπρόθεσμα όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο
τεύχος. Ενδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού:
1. Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας ή στη
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε
μέλος, θα πρέπει να διαθέτει:
- Διαπίστευση σύμφωνα με το EN/IEC 17020 Τύπου
Α ή ισοδύναμο, όσον αφορά τον εξοπλισμό υπό
πίεση και/ή αντικείμενο κατάλληλο για τις
απαιτούμενες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, που εκδίδεται από τον
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Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της ΕΕ σύμφωνα με
τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EC) No 765/2008.
- Γνωστοποίηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία για Εξοπλισμό Πίεσης (PED 2014/68/ΕΕ).
2. Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας ή το
προσωπικό που απασχολείται από αυτόν και
προορίζεται για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης το επικεφαλής
μέλος (leader) της ή το προσωπικό που
απασχολείται από τον επικεφαλής και προορίζεται
για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνια, τις συμβατικές του
υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που
σχετίζονται με Υπηρεσίες Επιθεώρησης σχετικές με
την κατασκευή τουλάχιστον 3 έργων στον Κλάδο
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου που καλύπτουν
χωριστά ή από κοινού υπηρεσίες σχετικές, αλλά όχι
περιοριστικά,
με
εργασίες
Επιθεώρησης/
Πιστοποίησης έργων προκατασκευής και εξοπλισμού
σε εγκαταστάσεις κατασκευαστή και εργασίες που
εκτελούνται σε πεδίο κατασκευής καθώς και έλεγχο
σωληνώσεων και σχετικού εξοπλισμού υπό πίεση.
19.

Διενέργεια / Παραλαβή
Τευχών

: Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας tenderONE της
εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Τα τεύχη
του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.marketsite.gr. Η εγγραφή στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
γίνεται
δωρεάν
στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register.
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