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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 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 
ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αικ. Δασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
procurement@desfa.gr, Φαξ: +30 210 6749504  
Κωδικός NUTS: EL3 
Διεύθυνση(-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: 
https://www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι 
αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://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: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31 ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΜΦΑ. Αριθμός αναφοράς: 755/17 
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 38421110 
ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Προμήθεια 
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια 31 νέων μετρητών στροβίλου για τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέτρησης σε σταθμούς 
του ΕΣΜΦΑ. 
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ:390.000,00 EUR 
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL306, EL652, EL612, EL522, EL512, EL526 
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: 390.000,00 EUR 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 
Διάρκεια σε μήνες: 8 
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 
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:- 
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: Όχι 
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: 
α) Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλη Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, θα υποβάλουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο από το οποίο θα προκύπτει 
ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα XI της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.  

β) Κάθε συμμετέχουσα στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης πρέπει να υποβάλει καταστατικό 
επικαιροποιημένο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της, αποδεικτικά έγγραφα για την τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για Α.Ε., καθώς και απόφαση για συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό εκπροσώπου 
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ως την υπογραφή της σύμβασης, και σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης προσδιορισμό κοινού νόμιμου 
εκπροσώπου και ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη. 
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.  

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
Ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και την υποδομή της συμμετέχουσας, σύμφωνα με όσα 

αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλους της.  
2. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εμπειρία της συμμετέχουσας στην κατασκευή παρόμοιου τύπου και μεγέθους μετρητών 

στροβίλου τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Στην περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλους της. 

3. Επί ποινή αποκλεισμού η συμμετέχουσα ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ο Επικεφαλής αυτής, να υποβάλει 
Δήλωση ότι οι μετρητές στροβίλου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στα τεύχη 
του διαγωνισμού.  

4. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλος 
της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης 
ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση 
υποβολής της προσφοράς. 

Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.  
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 
α) Οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι οποίοι θα είναι κατασκευαστές μετρητών 

στροβίλου ή εξουσιοδοτημένοι εμπορικοί αντιπρόσωποί τους, που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
σε κράτος που έχει υπογράψει με την ΕΕ συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε 
Δημόσιους Διαγωνισμούς Φορέων στον τομέα του Φυσικού Αερίου. 

β) Ενώσεις /Κοινοπραξίες/Συμπράξεις/ μεταξύ των ανωτέρω οικονομικών φορέων.  
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.  
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 Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00€). 
2. 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 Διαγωνισμού. 
3. 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 Δημόσιες 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 TΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 
- Ενδεχόμενοι τρόποι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους. 
- Τρόπος πληρωμής: Ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Οικονομικοί Φορείς 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 Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη του Διαγωνισμού. 
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
Τμήμα IV: Διαδικασία 
IV.1) Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι 
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 19/12/2019 
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 
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 19/12/2019 
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 Διακήρυξης. 
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 ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά με το Διαγωνισμό γίνεται 
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στα Τεύχη της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας το φάκελο του εν λόγω Διαγωνισμού. 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 Διακήρυξης.  

2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται 
στα τεύχη της Διακήρυξης. 

3) Ο Διαγωνισμός διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ. Αναλυτικότερα, ως 
ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 

4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ. 

5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και 
Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ. 

6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 
7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.  
8) Η παρούσα δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους δημοσιότητας. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 
ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο:   
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης 
Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ.  
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 19/11/2019. 
 


