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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Ταχ. κωδικός: 152 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Αικ. Δασκαλοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2130884000
Φαξ:  +30 2106749504
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.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 η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.marketsite.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή ενός Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων στον Τερματικό Σταθμό 
ΥΦΑ Ρεβυθούσας
Αριθμός αναφοράς: 890/19

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45255000 Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή ενός Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων στον Τερματικό Σταθμό 
ΥΦΑ Ρεβυθούσας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 100 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 ATTIKΗ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Αττικής

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 100 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 22
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.092.000€ (απρόβλεπτα), πλέον ΦΠΑ. 
Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει το ποσό 
των 10.192.000€, πλέον ΦΠΑ.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.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 (Σταθμός Συμπίεσης Απαερίων ΥΦΑ). Βλέπε περαιτέρω πληροφορίες στο πεδίο ΙΙΙ.1.7

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
O προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν συνιστά άνω όριο για τις υποβληθείσες προσφορές.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Κάθε συμμετέχουσα Εργοληπτική Επιχείρηση στο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης (Κ/Ξ) θα υποβάλει ως προκαταρκτική απόδειξη, δήλωση εγγραφής σε επαγγελματικό 
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μητρώο σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XI αυτής, με ικανότητα ανάληψης εκτέλεσης 
κατασκευής Η/M έργων με προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000.000 ευρώ. O προσωρινός ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει κατά τη φάση της ανάθεσης, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο 
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Στην περίπτωση χώρας, ως ανωτέρω, όπου δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ικανότητας όπως απαιτούνται, αυτά 
δύναται να αντικαθίστανται σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
2. Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό επιχείρηση, ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος, πρέπει να υποβάλει 
καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της, αποδεικτικά έγγραφα 
για την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ, καθώς και απόφαση του ΔΣ για 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό εκπροσώπου ως την υπογραφή της 
Σύμβασης και προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην Κ/Ξ.
3. Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό επιχείρηση, ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος, πρέπει να υποβάλει 
δήλωση, ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού και του συστήματος της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια και ότι η διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς της είναι 8 μήνες.
4. Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό επιχείρηση, ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος, πρέπει να υποβάλει 
αντί για σχετικά πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:
(Α) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική 
της Νομοθεσία.
(Β) Το φυσικό πρόσωπο της συμμετέχουσας που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης σε αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) 
δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
(Γ) ( i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
(ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει 
δραστηριότητες στην Ελλάδα. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά τη φάση της 
ανάθεσης, πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα από τα οποία θα επιβεβαιώνονται όλα όσα περιγράφονται 
παραπάνω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό επιχείρηση ή στην περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος πρέπει να υποβάλει αντί για 
σχετικά πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη ότι έχει:
- Μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον 10.000.000€ και
- Πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές 
επιστολές) τουλάχιστον 1.000.000€. Σε περίπτωση Κ/Ξ, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί 
να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη αυτής.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει όσα περιγράφονται παραπάνω προσκομίζοντας κατά τη 
φάση της ανάθεσης:
- Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών και
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά του.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό επιχείρηση, ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος, πρέπει να υποβάλει:
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση, και την υποδομή της Πληροφορίες 
και τεχνικά δεδομένα εξοπλισμού και μηχανημάτων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της 
Διακήρυξης.
2. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στο Διαγωνισμό πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου Ένωσης/
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη 50%, 
κατά την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον ένα (1) έργο EPC που αφορά: (α) σε Κρυογενικές Εγκαταστάσεις 
(ή επέκταση Κρυογενικών Εγκαταστάσεων) σε Τερματικό Σταθμό παραλαβής LNG, με τελική παροχετευτική 
δυναμικότητα (SMSR) τουλάχιστον 1400 m3/h LNG ή (β) στην κατασκευή μίας δεξαμενής LNG με ελάχιστη 
συνολική καθαρή χωρητικότητα 60.000 m3 LNG.
Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό είναι Κ/Ξ, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας 
πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής.
Ως προκαταρκτική απόδειξη για τα παραπάνω και αντί για σχετικά πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα 
υποβάλλεται δήλωση, ενώ ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά τη φάση της ανάθεσης, 
προς απόδειξη των παραπάνω, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη.
- Ο προσωρινός ανάδοχος επίσης θα προσκομίσει Κατάλογο συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
αφορούν σε έργα EPC σε i) Κρυογενικές Εγκαταστάσεις (ή επέκταση Κρυογενικών Εγκαταστάσεων) σε 
Τερματικούς Σταθμούς παραλαβής LNG με τελική ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας (SMSR) τουλάχιστον 1400 m3/h LNG και ii) σε κατασκευή δεξαμενών LNG με ελάχιστη καθαρή 
συνολική χωρητικότητα 60.000 m3, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια, καθώς και 
Κατάλογο συμβάσεων που βρίσκονται υπό εκτέλεση.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης.
3. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό ή στην περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, πρέπει 
να διαθέτει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ή ισοδύναμα 
ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ.
Ως προκαταρκτική απόδειξη για τα παραπάνω και αντί για σχετικά πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα 
υποβάλλεται δήλωση, ενώ ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά τη φάση της ανάθεσης, 
τα σχετικά έγγραφα προς απόδειξη των παραπάνω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης.
4. Οι Συμμετέχουσες, θα πρέπει να υποβάλουν επίσης:
α) Την εμπειρία του προτεινόμενου Κατασκευαστή του εξοπλισμού.Επί ποινή αποκλεισμού, ο προτεινόμενος 
Κατασκευαστής του συμπιεστή πρέπει να έχει κατασκευάσει για παρόμοιο έργο, εντός της τελευταίας οχταετίας, 
τουλάχιστον έναν (1) συμπιεστή απαερίων LNG (υψηλής ή χαμηλής πίεσης, με θερμοκρασία εισόδου 
χαμηλότερη των -100 oC και ελάχιστη παροχή 5.000 kg/h) ήδη εγκατεστημένο και συνεχώς σε ομαλή λειτουργία 
για τουλάχιστον 8.000 ώρες. Προς απόδειξη των παραπάνω, απαιτείται να προσκομιστούν έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη.
β) Δεσμευτική δήλωση του προτεινόμενου κατασκευαστή του συμπιεστή, δεόντως υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού, έχει συμφωνήσει με τον συμμετέχοντα 
και αποδέχεται την προμήθεια εξοπλισμού για τον σταθμό συμπίεσης, σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί 
στον συμμετέχοντα.
Η συνέχεια του παρόντος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.1.3 παρατίθεται στο ΤΜΗΜΑ VI.3 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
- Οικονομικοί Φορείς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να είναι:
-Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, 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.
- ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ως ανωτέρω.
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.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 182.000,00€.
2. Για την υπογραφή της σύμβασης του Έργου με τον επιτυχόντα συμμετέχοντα θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 5% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.
3. Στη σύμβαση του Έργου επιπλέον κρατήσεις ύψους 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με 
δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
- Τρόποι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους και συγχρηματοδότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια 
δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ: 2018ΣΕ17510007) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική 
συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην ενταγμένη πράξη «Σταθμός συμπίεσης 
απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5022220.
- Στη σύμβαση του Έργου προβλέπεται προκαταβολή έντοκη ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού 
Τιμήματος με κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του Διαγωνισμού.
- Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, σύμφωνα με τα τεύχη του 
Διαγωνισμού.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις 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, το οποίο θα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
- 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.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/11/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

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: 09/11/2020
Τοπική ώρα: 12:30
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:
- Σε συνέχεια του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.1.3: γ) Την Οργανωτική διάρθρωση, δ) Το Σχέδιο Εκτέλεσης, ε) Το Προσχέδιο 
Εγχειριδίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότητας, στ) Περιγραφή της οργάνωσης και διαδικασιών του συστήματος 
Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, ζ) Στοιχεία για την Μελέτη και την Προμήθεια των 
υλικών, που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της Προσφοράς, η) Στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση, θ) 
Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο Συμμετέχων σκόπιμο να υποβάλει. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της 
Διακήρυξης.
- 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 

www.marketsite.gr
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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, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος και σε 
κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.
- Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις ισχύουσες Διαδικασίες Προμηθειών 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 τις ισχύουσες Διαδικασίες 
Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της 
Διακήρυξης.
- Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να 
προσκομίσουν οποιοδήποτε από εκείνα τα έγγραφα αντί των οποίων έχει υποβληθεί δήλωση ως προκαταρκτική 
απόδειξη.
- Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της 
Διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ταχ. κωδικός: 15231
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2130884000
Φαξ:  +30 2106749504
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

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 τις ισχύουσες διαδικασίες 
ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ταχ. κωδικός: 15231
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2130884000
Φαξ:  +30 2106749504
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

www.marketsite.gr
www.cosmo-one.gr/register
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