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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:
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: Εκπόνηση μελετών Βασικού και Λεπτομερούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη υποδομών ΥΦΑ μικρής κλίμακας για
την εξυπηρέτηση πλοίων στους λιμένες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.
Αριθμός αναφοράς: 826/18
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71320000
ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση μελετών Βασικού και Λεπτομερούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη υποδομών ΥΦΑ μικρής
κλίμακας για την εξυπηρέτηση πλοίων στους λιμένες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.532.000,00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL65, EL542, EL431
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας (Πάτρα), Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα),
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Εκπόνηση μελετών Βασικού και Λεπτομερούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη υποδομών ΥΦΑ
μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση πλοίων στους λιμένες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.532.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο,
τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (459.600€), πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα ενός
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.991.600€), 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: 2014-EU-TM-0673-S
ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στη Δράση POSEIDON-MED II η οποία συγχρηματοδοτείται από
την ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) κατά 50%.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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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 Διαγωνισμό 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
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 Δίκαιο, πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)που ν’ αποδεικνύει
τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού 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 Διακήρυξης.
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:
- Δημοσιευμένα 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 τουλάχιστον
1.500.000 EUR.
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν
πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 150.000 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 Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρία μέλος, πρέπει να υποβάλει:
Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και την υποδομή τους σχετικά με υπηρεσίες Engineering and
Design. Πληροφορίες για τα διαθέσιμα υπολογιστικά συστήματα και τα υπάρχοντα προγράμματα αυτών, τις προσφερόμενες
εργασίες και τεχνολογίες.
Επί ποινή αποκλεισμού:
‐ Η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία των διαγωνιζομένων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50% κατά τα τελευταία οκτώ(8) χρόνια μιας τουλάχιστον μελέτης (Front
End Engineering Design-FEED or Detail Design) με ολοκληρωμένη την υποβολή των τελικών παραδοτέων ή τον έλεγχο (review)
μιας μελέτης Λεπτομερούς σχεδιασμού, που να αφορούν κρυογενικές εγκαταστάσεις τερματικού σταθμού ΥΦΑ που περιλαμβάνει
δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας (σε περίπτωση που είναι περισσότερες από μια) μεγαλύτερης των 1.000m3.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν σωρευτικά από
τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
- Oι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα
Πιστοποιητικά ISO 9001 ή αντίστοιχα Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναμης διασφάλισης ποιότητας διαχείρισης, όπως
ορίζεται στο Άρθρο 81 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/25/ ΕΕ.
- Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ο Επικεφαλής θα καλύψει τουλάχιστον τις θέσεις: Project Manager και
Engineering Manager
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:
- 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 Διμερή 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
εταιρίες
- ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις εταιριών ως ανωτέρω.
Εταιρίες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλη Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης δεν δύναται να συμμετέχουν
στο Διαγωνισμό ή ως μέλος (άλλης) Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή να επικαλούνται ικανότητα άλλης Εταιρίας ή Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης που συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
Αναλυτικότερα ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€).
- 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 Διαγωνισμού.
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- 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:
- Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στη Δράση POSEIDON-MED II η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΙΝΕΑ (Innovation and Networks
Executive Agency) κατά 50%.
- Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, χωρίς προκαταβολή, σύμφωνα με τα τεύχη του
διαγωνισμού.
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εταιρίες 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/Σύμπραξης (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο),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 της Διακήρυξης.
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
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία 21/05/2019
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: 21/05/2019
Τοπική ώρα: 12:30 μ.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:
- Η διαδικασία διενεργείται από το ΔΕΣΦΑ για λογαριασμό του ιδίου και της ΔΕΠΑ (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).
- 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 τον 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.
- Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον Συμμετέχοντα,
φέρουν υπογραφή και σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
- Ο Διαγωνισμός διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.
- Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
- Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.
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- Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης.
- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα Τεύχη του Διαγωνισμού, ως ανωτέρω, χωρίς το “ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ” του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ “Αντικείμενο Υπηρεσιών”, τα οποία θα αποσταλούν στον κάθε ενδιαφερόμενο υπό την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής
υποβολής της ΡΗΤΡΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 7 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ “Οδηγίες προς Διαγωνιζομένους”).
- Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 09/04/2019
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