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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

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

Επίσημη επωνυμία: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357 - 359
Πόλη: Χαλάνδρι
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

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέας προβλήτας small scale LNG, στον τερματικό σταθμό 
Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας.
Αριθμός αναφοράς: 910/20

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 νέας προβλήτας small scale LNG, στον τερματικό σταθμό 
Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 207-505614

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:
«…2) επί ποινή αποκλεισμού, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στον 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:
1) 1 έργο EPC (λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή) που αφορά:
α) σε κρυογενικές εγκαταστάσεις (ή επέκταση κρυογενικών εγκαταστάσεων) σε τερματικό σταθμό παραλαβής 

LNG, με τελική παροχετευτική δυναμικότητα (SMSR) τουλάχιστον 1.400 m3/h LNG ή

β) σε δεξαμενή LNG, με ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητα 60.000 m3 LNG
και
2) 1 έργο που αφορά σε κατασκευή 1 προβλήτας (jetty or qaywall), με πλατφόρμα φόρτωσης ελάχιστων 
διαστάσεων 20m x 20m (μήκος x πλάτος).
Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό είναι Κ/Ξ:
i) η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας που αναγράφεται στο (1), πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 
το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής, και
ii) η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας που αναγράφεται στο (2), πρέπει να καλύπτεται από οιοδήποτε 
μέλος της Κ/Ξ.
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.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης·…»
Διάβαζε:
«…2) επί ποινή αποκλεισμού, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στον διαγωνισμό πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου ένωσης / 
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κοινοπραξίας / σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία / σύμπραξη 50 %, κατά 
την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον:
1) 1 έργο EPC (λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή) που αφορά:
α) σε κρυογενικές εγκαταστάσεις (ή επέκταση κρυογενικών εγκαταστάσεων, σε τερματικό σταθμό παραλαβής 

LNG, με τελική παροχετευτική δυναμικότητα (SMSR) τουλάχιστον 1.400 m3/h LNG ή

β) σε δεξαμενή LNG, με ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητα 60.000 m3 LNG
Και
2) 1 έργο που αφορά σε κατασκευή 1 προβλήτας (jetty or qaywall), ελάχιστων διαστάσεων 20m x 20m (μήκος x 
πλάτος).
Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό είναι Κ/Ξ:
i) η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας που αναγράφεται στο (1), πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 
το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής, και
ii) η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας που αναγράφεται στο (2), πρέπει να καλύπτεται από οιοδήποτε 
μέλος της Κ/Ξ.
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.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης·…»
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 12:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/12/2020
Τοπική ώρα: 12:30

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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