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 Ειρ. Αγγελοπούλου, Τηλέφωνο: +30
2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr, Φαξ: +30 210 6749504
Κωδικός NUTS: EL30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr
Ι.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
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: Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Αριθμός αναφοράς: 903/20/ΔΔΠ
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79620000
ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο - είδος των Υπηρεσιών είναι η Διοικητική Υποστήριξη των

Λειτουργιών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.200.000 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV:
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Κωδικός NUTS: EL511 Κωδικός NUTS: EL512 Κωδικός NUTS: EL522 Κωδικός NUTS:
EL526 Κωδικός NUTS: EL612 Κωδικός NUTS: EL65
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Κτίρια Λειτουργίας και Συντήρησης του ΔΕΣΦΑ, στη Νήσο Ρεβυθούσα,
στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 357-359), ή σε όποια άλλη εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ
υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του ΔΕΣΦΑ.
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Το αντικείμενο - είδος των Υπηρεσιών είναι η Διοικητική Υποστήριξη
των Λειτουργιών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
• Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης • Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας • Υπηρεσίες Διαχείρισης Θεμάτων
Προσωπικού • Υπηρεσίες Διαχείρισης Συμβάσεων • Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δελτίων Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων • Υπηρεσίες Διαχείρισης προμηθειών υλικών • Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαδικασιών Διαγωνισμών
και Συμβάσεων • Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης κεντρικών διακομιστών με λειτουργικό σύστημα
Windows 2003/2008R2/2012/2012 R2 Server, επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών χρηστών με
λειτουργικά συστήματα Windows 10, 8.1, 8 και 7, περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής (εκτυπωτές,
σαρωτές κλπ) και εσωτερικού δικτύου υπολογιστών intranet. • Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης
Εφαρμογών Πληροφορικής • Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων •
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία. •
Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επιθεώρησης Συστήματος ETS • Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επιθεώρησης
Συστήματος κατά ISO 17025 • Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επιθεώρησης Συστήματος διαχείρισης της
Ποιότητας • Υπηρεσίες Επιθεώρησης Συστήματος Φύλαξης και Προστασίας • Υπηρεσίες Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων • Υπηρεσίες Διαχείρισης Εισερχόμενης/ Εξερχόμενης Αλληλογραφίας • Υπηρεσίες
Διαχείρισης εγγράφων, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως key documents. • Μέριμνα και διαχείριση του
στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων και των δευτερογενών σχετικών υπηρεσιών κίνησης • Υπηρεσίες
κυλικείου • Βοηθητικές εργασίες • Υπηρεσίες γενικών καθηκόντων • Υπηρεσίες Αναλυτικής Λογιστικής •
Υπηρεσίες Γενικής Λογιστικής και Αποθηκών • Υπηρεσίες έκδοσης Οικονομικών Καταστάσεων,
Φορολογικών Υποθέσεων και Μητρώου Παγίων • Υπηρεσίες Παρακολούθησης Δανείων • Υπηρεσίες
Οικονομικού Ελέγχου και Παρακολούθησης Εσόδων • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ταμείου και Τοποθέτησης
Διαθεσίμων • Έλεγχος / Διασφάλιση Ποιότητας • Διαχείριση θεμάτων Απαλλοτριώσεων • Διεργασίες
Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου • Ελέγχου Μελετών Συστημάτων Ελέγχου και Τηλεπικοινωνίας, Τεχνικής
Υποστήριξης και παρακολούθησης έργων κατασκευής • Engineering, προετοιμασία χαρτών για εργολαβίες,
έλεγχος AS BUILT σχεδίων • Συντονισμός διαδικασιών ασφαλείας έργων • Συντήρηση και αναβάθμιση
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συστήματος GIS • Σχεδιασμός και συντήρηση βάσεως δεδομένων • Κατάρτισης προϋπολογισμών έργων –
Κοστολόγηση • Χάραξη αγωγών, οδεύσεων, χαρτογραφήσεων βιομηχανικών πελατών • Τεχνική
Υποστήριξη σε θέματα έκδοσης πιστοποιητικών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων • Τεχνική
Υποστήριξη του συστήματος και των εγκαταστάσεων • Τιμολογιακή πολιτική • Επιθεώρηση, Περιβάλλον και
Ασφάλεια • Αδειοδοτήσεις έργων • Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης έργων • Εφαρμογή και παρακολούθηση
του ρυθμιστικού πλαισίου (εθνικού και κοινοτικού) σε ό, τι αφορά στην πρόσβαση Χρηστών στο Εθνικό
Σύστημα Φυσικού Αερίου • Σύναψη και διαχείριση συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και
χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ • Προώθηση μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών • Λειτουργική διαχείριση του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης και Συναλλαγών • Διαχείριση Συμφωνιών Διασύνδεσης •
Αξιολόγηση δηλώσεων Χρηστών Μεταφοράς και επιβεβαίωση Ποσοτήτων • Προγραμματισμός
Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ.
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.200.000 EUR
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων: Η ΣΥΜΒΑΣΗ για την Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, ενώ δύναται να επεκταθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΣΦΑ, με τους
ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα ενός συν ενός (1 +1 ) επιπλέον έτη.
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 30% επί του Συμβατικού Τιμήματος ήτοι κατά ανώτατο
όριο €660.000,00 πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης, ο συνολικός
προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ΄ ανώτατο όριο το ποσόν των €2.860.000,00
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:
Νομιμοποίηση α) Για εταιρείες που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το πιστοποιητικό/-ά από το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’ αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία και εγγραφή, την τρέχουσα σύνθεση
του διοικούντος νομικού σώματος και των τρεχόντων νομικών εκπροσώπων, ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή λοιπά κατάλληλα πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών β) Για
εταιρείες που δραστηριοποιούνται κάτω από δίκαιο της αλλοδαπής, πιστοποιητικό/-ά από την αρμόδια Αρχή,
όπως προστάζει το δίκαιο της χώρας που εδρεύει, που ν’ αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία και εγγραφή,
την τρέχουσα σύνθεση του διοικούντος νομικού σώματος και των τρεχόντων νομικών εκπροσώπων, ή
λοιπά κατάλληλα πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών. Αναλυτικότερα ως ορίζεται στο Άρθρο 9, Φακέλου A’ Δικαιολογητικά Συμμετοχής της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών με ετήσιο κύκλο
εργασιών ίσο με €2.200.000,00 τουλάχιστον, δημοσιευμένων επισήμως (για τις ημεδαπές ΑΕ - ΕΠΕ ή στο
Γ.Ε.ΜΗ. ή στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης που έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ ή
σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας). Επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς,
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ότι τα τελευταία πέντε (5) έτη έχει υπογράψει και εκτελέσει τρεις (3)
τουλάχιστον Συμβάσεις παρόμοιων Υπηρεσιών, ύψους € 500.000,00, πλέον ΦΠΑ, έκαστη.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κατάλογος εταιριών (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) στις
οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες Υπηρεσίες. Επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, Βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης, ότι τα τελευταία πέντε (5) έτη έχει υπογράψει και εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον Συμβάσεις
παρόμοιων Υπηρεσιών, ύψους € 500.000,00, πλέον ΦΠΑ, έκαστη.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συμφωνία
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Σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν τα αντίστοιχα με τα Ελληνικά, κριτήρια
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένα.
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Πρoκειμέvoυ να συμμετάσχουν στov Διαγωνισμό, οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ πρέπει να προσκομίσουν Εγγύηση
Συμμετοχής ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€44.000,00), που θα ισχύει για τoυλάχιστov 30
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τους.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που
τις διέπουν:
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα, ενώ το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο θα είναι
πιστοποιημένο από τον αρμόδιο του ΔΕΣΦΑ, θα εξοφλείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την
υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31, Χαλάνδρι, ΑΦΜ
998808114 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί
η σύμβαση:
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 15/06/2020
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: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/06/2020
Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ.
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152 31 Χαλάνδρι.
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) αναφερόμενης στο εξής ως
«ΣΥΣΤΗΜΑ». Η εγγραφή στο ΣΥΣΤΗΜΑ 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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, αποστέλλονται στον
ενδιαφερόμενο οι σχετικοί κωδικοί. Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τον προσωρινό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί από το ΣΥΣΤΗΜΑ με άλλον της επιλογής του. Σε περίπτωση απώλειας
κωδικού, ο χρήστης επικοινωνεί μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ εγγραφής με την εταιρεία cosmoONE για
αντικατάσταση του κωδικού του. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με τον ΔΕΣΦΑ για θέματα
σχετικά με το Διαγωνισμό αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών
tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη του Διαγωνισμού. Ο χρόνος
που κάθε ενδιαφερόμενος/ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ θα του
επιβεβαιώνεται αυτόματα από το ΣΥΣΤΗΜΑ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Κάθε επικοινωνία που διενεργείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω, δεν θα λαμβάνεται
υπόψη.
2) ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις Διαδικασίες Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ [διατίθεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση Web του ΔΕΣΦΑ: www.desfa.gr], εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΣΥΜΒΑΣΗ. Η εκτέλεση
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπόκειται στον Κανονισμό ΔΕΣΦΑ για εκτέλεση Προμηθειών όπως ισχύει.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/25/ΕΕ.
Η εφαρμοστέα Ελληνική Νομοθεσία, δηλαδή τυχόν Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμοί,
Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι ή εν γένει άλλα κείμενα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση από τα προαναφερθέντα
ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην παρούσα.
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Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, τα
οποία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια. Η διαδικασία επίλυσης των διαφορών κατά την διαδικασία του
Διαγωνισμού, διέπεται από τις Διαδικασίες Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ 2020.
Η αξιολόγηση των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα των Τευχών και τον ισχύοντα Κανονισμό
Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ,
3) Αναλυτικότερα ότι ορίζεται στο άρθρο 9 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Φάκελος Α΄Δικαιολογητικά Συμμετοχής
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884231, Φαξ: +30 2130884232, Διεύθυνση στο
διαδίκτυο: http://www.desfa.gr, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr
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
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884231, Φαξ: +30 2130884232, Διεύθυνση στο
διαδίκτυο: http://www.desfa.gr, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 28.05.2020
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