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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., (εφεξής καλούμενος
ΔΕΣΦΑ), προκειμένου να επιλέξει Ανάδοχο (εφεξής καλούμενος ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ)
για την παροχή υπηρεσιών Θαλάσσιας Μεταφοράς Προσωπικού από την Αγ. Τριάδα στο
Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ν. Ρεβυθούσα και αντίστροφα, για
ένα (1) έτος με προϋπολογισμό €180.000,00, πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)
επιπλέον έτος με προϋπολογισμό €180.000,00, πλέον ΦΠΑ, και συνολικό προϋπολογισμό
€360.000,00, πλέον ΦΠΑ, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό και σας καλεί να υποβάλετε την
προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την ΧΧη/0Χ/2018 και ώρα
12:00, στη διεύθυνση ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357 - 359, 152 31 Χαλάνδρι, με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 767/18/ΔΔΠ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Ν.ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ – ΥΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».

1.2.

Ο υποψήφιος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τα Τεύχη του
Διαγωνισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να δώσει τις αιτούμενες διευκρινίσεις το αργότερο
έξι (6) ημέρες πριν την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

1.3.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οικονομικοί Φορείς (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 Σύνδεσης με
την Ε.Ε. και έχουν 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 αντίστοιχα με τα Ελληνικά, κριτήρια
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένα.

1.4.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.desfa.gr (Ανακοινώσεις – Τεύχη Διαγωνισμών), Η’ ΣΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΣΦΑ ΜΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 3886/2010, ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ
ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ.

1.5.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (συμπεριλαμβανομένων
των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων), δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.6.

Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που συμμετέχει σε Ενώσεις Οικονομικών Φορέων πρέπει να
υποβάλει με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν.

1.7.

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που την συνιστούν, είτε από εκπρόσωπό τους νόμιμα
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη ή άλλη ισότιμη νομικώς δεσμευτική πράξη.

Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 767/18/ΔΔΠ

ΤΕΥΧΟΣ Ι – Διακήρυξη

Σελ. 3 από 17

1.8.

Κάθε μέλος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων αναλαμβάνει δηλώνει υπεύθυνα ότι ευθύνεται
έναντι του ΔΕΣΦΑ ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και δηλώνει
υπεύθυνα ότι τα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων θα υπογράψουν σχετικό
Συμφωνητικό Σύστασης της Ένωσης Οικονομικών Φορέων σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η
ευθύνη εκάστου των μελών της Κοινοπραξίας έναντι του ΔΕΣΦΑ εξακολουθεί να ισχύει
ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

1.9.

Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στον Διαγωνισμό ως μέλος Ένωσης Οικονομικών
Φορέων ως ανωτέρω, δεν μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και ατομικά.

1.10. Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού, ήτοι …………………………………. (……………..€)
πλέον Φ.Π.Α., θα βαρύνουν τον ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ και θα αφαιρεθούν από το πρώτο
Τιμολόγιο που θα υποβάλει στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2.1.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’/08.08.2016) Βιβλίο ΙΙ), τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και
Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ ( διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.desfa.gr ), που
εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ανεξάρτητα
από την εθνικότητά τους σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
H διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπεται από το Νόμο
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) Βιβλίο IV.
Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων
της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια.

2.2.

Οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές διατάξεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύκλιοι κλπ,
που σχετίζονται ή απορρέουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία, ακόμα και αν δεν
αναφέρονται σαφώς στο παρόν έγγραφο.

2.3.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον
ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ
2695/Β/11.11.2011 / Απόφαση Αριθ. Δ1/Γ/25457) όπως κατωτέρω περιγράφεται.

2.4.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τους ισχύοντες Νόμους,
Κανονισμούς, Διατάγματα, Πρακτικές και άλλες συνθήκες στην Ελλάδα γενικά και ειδικά στον
τόπο παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που ενδεχομένως επηρεάζουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του και την
υλοποίηση των υποχρεώσεών του.
Ελλιπής εξοικείωση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σχετικά με αυτά τα θέματα δεν τον απαλλάσσει από
τις υποχρεώσεις του.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει
(α) την παροχή υπηρεσιών για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά επιβατών (προσωπικό

εγκατάστασης, επισκέπτες, εργατοτεχνίτες, επιβάτες ή άλλους επαγγελματίες και τις
συνήθεις αποσκευές τους) προς και από την λιμενική εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ στην Αγία
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Τριάδα Μεγάρων προς την λιμενική εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα στον κόλπο
Μεγάρων καθώς
(β) την υποστήριξη του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ στην εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και συγκεκριμένα στη λήψη
μέτρων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης ή/και ταχείας εκκένωσης όπως ειδικότερα
ορίζονται στο Τεύχος ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης του παρόντος Διαγωνισμού.
3.2 Για την προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών, θα πρέπει να διατεθούν πλοιάρια κατηγορίας
πλου εντός και πέριξ λιμένος χειμώνα, έκαστο χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40)
θέσεων επιβατών (μη συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος) τα οποία:
3.2.1 να έχει/-ουν έτος κατασκευής μετά το 1986,
3.2.2 να έχει/-ουν ικανότητα πλεύσης με ταχύτητα 8-10 knots (κόμβους),
3.2.3 να είναι κατάλληλο/-α για τη μεταφορά τραυματιών με φορεία,
3.2.4 να φέρει/-ουν εξοπλισμό παροχής πρώτων βοηθειών,
3.2.5 να έχει/-ουν επαρκείς εσωτερικούς (στεγασμένους) και προσηκόντως διαμορφωμένους
χώρους με τήρηση των κανόνων καθαριότητας, αριθμό καθισμάτων, σωστικών μέσων και
φωτισμό ανάλογα με τη χωρητικότητά του/τους,
3.2.6 να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανείς φθορές και βλάβες στο εσωτερικό και
εξωτερικό τους,
3.2.7 να διαθέτει/-ουν τις απαραίτητες υποδομές για τη χρήση αντιρρυπαντικών φραγμάτων,
τα οποία διαθέτει η εγκατάσταση ΥΦΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα
1.Δ – «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ» του Τεύχους ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης του παρόντος
Διαγωνισμού,
O ΔΕΣΦΑ διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να διενεργήσει αυτοψία στα διαθέσιμα πλοιάρια και
να επιλέξει εξ αυτών όσα πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης και είναι της απολύτου
αρεσκείας του και τα οποία θα περιληφθούν σε Μητρώο Πλοιαρίων και με τα οποία θα
παρέχονται αποκλειστικώς οι υπηρεσίες. Ο ανάδοχος θα μπορεί οποτεδήποτε κατά την
διάρκεια της σύμβασης να ζητήσει την συμπερίληψη πλοιαρίου στο Μητρώο, εφόσον γίνει
αποδεκτό από το ΔΕΣΦΑ κατόπιν αυτοψίας.
4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.1.

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο αναγράφονται
ευκρινώς :
i.
ii.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
Ο πλήρης τίτλος του ΔΕΣΦΑ δηλαδή:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359,152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

iii.

Ο αριθμός και ο τίτλος του Διαγωνισμού
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iv.

Η ημερομηνία υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

v.

Τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, των οποίων οι φάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί, δεν γίνονται αποδεκτές.
4.2.

Μέσα στο Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε
δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους και ειδικότερα ως εξής :
I. ΦΑΚΕΛΟΣ Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Στο φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο Άρθρο 5.
II. ΦΑΚΕΛΟΣ Β – Οικονομική Προσφορά
Στο φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο Άρθρο 6.

4.3.

Ο Φάκελος Β (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει
οικονομικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να χρησιμοποιήσει ευδιάκριτη
ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόμενα με σαφήνεια.

4.4.

Οι δύο παραπάνω Φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4.5.

Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (βλέπε Άρθρα 5 & 6).

4.6.

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πρέπει κατά τον έλεγχο να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

4.7.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ επίσης απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση.

4.8.

Εφόσον ένας ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους.

5.

ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1.

Ο Φάκελος Α θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, αριθμημένα
και με τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω:
5.1.1.

Τα εξής δικαιολογητικά για κάθε πλοιάριο:
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(α) Άδεια επαγγελματικής λέμβου (βεβαίωση δραστηριότητας σκάφους της
λάντζας) από την οικεία Λιμενική Αρχή, κατάλληλη την παροχή των λεμβουχικών
εργασιών που περιγράφονται στο Τεύχος ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης του παρόντος
Διαγωνισμού.
(β) Έγγραφο εθνικότητας.
(γ) Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ, ήτοι Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
(Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.).
(δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης εκάστου πλοιαρίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο [8] του Τεύχους ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης του παρόντος
Διαγωνισμού.
5.1.2.

Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 13 και το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1 του παρόντος.

5.1.3.

Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη
αποφάσεων Οργάνου του Προσφέροντα, όπου θα αναφέρονται:
(α) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους και
Διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού.
(β) Ο διορισμός Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικώς να υπογράψει και να
υποβάλει επ’ ονόματι και για λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ την προσφορά
και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την
ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με αναφορά των πλήρων στοιχείων
της ταυτότητάς του.

5.1.4.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από τον ανωτέρω Εκπρόσωπο
τον οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, (Άρθρο 5.1.3 β)
ότι αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και ότι δεν έχει
καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

5.1.5.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει μελετήσει και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των
λοιπών Τευχών.

5.1.6.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία βεβαιώνει
ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

5.1.7.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Εκπροσώπου, τον οποίο θα έχει ορίσει το
αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ως ανωτέρω υπό 5.1.3β της παρούσας),ότι
αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις και δεν έχει καταδικαστεί
για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

5.1.8.

Κατάλογο φυσικών ή νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) προς τα οποία έχουν
παρασχεθεί λεμβουχικές υπηρεσίες.

5.1.9.

Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:
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i.

ii.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες:
o

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και
λειτουργία της εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και οι τυχόν
μεταβολές του καταστατικού της.

o

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία
Διοικητικού Συμβουλίου, ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε το οικείο Πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου.

o

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων
της εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε το σχετικό Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές
Εταιρείες:
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση, η
λειτουργία και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή αντίγραφο του
ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με τις δημοσιεύσεις του, από το
οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

iii.

Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες:
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή αντίγραφο του ισχύοντος
κωδικοποιημένου καταστατικού με τις δημοσιεύσεις του, από το οποίο να
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

iv.

Για φυσικά πρόσωπα
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της
ατομικής επιχείρησης.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης, θα
πρέπει να προσκομισθεί η ανακοίνωση της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής για την υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ,
καθώς και τα στοιχεία αυτά.
Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα προσκομίζονται τα
αντίστοιχα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους
όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την έδρα ή την κεντρική του διοίκηση, από τα οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
5.1.10.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων κάθε Μέλος της, θα
υποβάλλει αποσπάσματα από τα Δικαστικά αρχεία, ή σε περίπτωση αδυναμίας
ισοδύναμα έγγραφα εκδοθέντα από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές που
θα αποδεικνύουν ότι::

i) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει τεθεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη παρόμοια κατάσταση
και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο
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έγγραφο για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στο όνομα και για
λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ η οποία υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, δηλαδή
ακόμα και εαν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το άρθρο 5.1.3 β) της παρούσας, ειδικά
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
ii) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την ατομική επιχείριση ή
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο
(νόμιμοι εκπρόσωποι) ενδεικτικά: οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.)
και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα, για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της
αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ.
91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164
της 22.6.2002,σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.04.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄215).
ζ) αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για
παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά,
η) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),
θ) απάτη (386-388 Π.Κ.),
ι) εκβίαση (385 Π.Κ.),
ια) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),
ιβ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),
ιγ) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),
ιδ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.),
Τυχόν αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό α΄- ζ΄ αδικήματα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε κάθε περίπτωση, ενώ αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό η΄- ιδ΄ έχει ως
συνέπεια τον αποκλεισμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ μόνο αν σχετίζονται με την επαγγελματική
δραστηριότητα του δηλούντος φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο
για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται μόνο από τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν το συμμετέχον νομικό πρόσωπο,
δηλαδή ακόμα και εαν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το άρθρο 5.1.3 β) της παρούσας,
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
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5.1.11.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, κάθε μέλος της, θα
υποβάλει Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή από αρμόδιες αρχές του κράτους όπου έχει
την έδρα ή την κεντρική του διοίκηση, από το οποίο θα προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Από το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι για το εν λόγω χρονικό
διάστημα δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις που έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ που να αφορούν:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο
έγγραφο για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένη
Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, δηλαδή
ακόμα και εάν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το άρθρο 5.1.3 β) της παρούσας,
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στην ίδια Δήλωση θα δηλώνεται, επίσης ότι
στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά όπως
απαιτούνται.

5.1.12.

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο
προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού,
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης,
Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο
απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας.

5.1.13.

Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών, δημοσιευμένων επισήμως (για τις ημεδαπές ΑΕ-ΕΠΕ, στο Τεύχος
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).

5.1.14.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ όπου θα δηλώνει όλους
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

5.1.15.

Πρόσθετα Δικαιολογητικά για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό εκ μέρoυς Ένωσης
Οικονομικών Φορέων, εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με
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τις αvωτέρω παραγράφoυς τoυ παρόvτoς Άρθρου, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα
τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά:
5.1.15.1. Απoφάσεις ή πρακτικά τωv Αρμoδίωv κατά τo Καταστατικό ή τov Νόμo
oργάvωv πoυ δεσμεύoυv τα μέλη όπου θα αναφέρονται:
i.

Η έγκριση συμμετoχής τoυ μέλους σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων στo Διαγωvισμό.

ii.

Ο oρισμός των νομίμων εκπρoσώπωv ή διορισμός εκπροσώπων
ειδικώς εξουσιοδοτημένων να υπογράψουν και να υποβάλλουν,
στο όνομα και για λογαριασμό του μέλους, έγγραφα και το
εκπροσωπήσουν ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.

iii.

Η απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ μέλoυς.

iv.

Ο ορισμός του επικεφαλής (Leader) της Ένωσης Οικονομικών
Φορέων (με μερίδιο στην Ένωση κατ΄ ελάχιστον 50%).

Η υποβολή των κατά την παρ. 5.1.15 και 5.1.16 εγγράφων δεν αναιρεί την
υποχρέωση υποβολής της ως άνω δηλώσεως.
5.1.16.

Έγγραφα πoυ, κατά τov Νόμo τoυ Κράτoυς όπoυ θα συστήvεται η Ένωση
Οικονομικών Φορέων, θα απoδεικvύoυv τη σύσταση της Ένωσης Οικονομικών
Φορέων (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωvητικό) ή δεσμευτική δήλωση
πρόθεσης σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, όπου θα αvαφέρεται η
απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ μέλoυς.

5.1.17.

Συμβoλαιoγραφική πράξη ορισμού κoιvoύ εκπρoσώπoυ, ή άλλη ισότιμη νομικώς
δεσμευτική πράξη σύμφωvα με τηv νoμoθεσία της χώρας πoυ συστήvεται η Ένωση
Οικονομικών Φορέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του
εκπροσώπου ότι αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις, με
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν.

5.1.18.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, κάθε μέλους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων
ότι θα είναι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυνο απέναντι στον ΔΕΣΦΑ για το
σύνολο των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov
Ελληνικό Νόμο, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της στο όνομα και για
λογαριασμό του μέλους.

5.2.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε
μία από τις εταιρίες μέλη που θα συμμετέχουν σε αυτή.

5.3.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν με τη σειρά που ορίζει το παρόν
Άρθρο Διακήρυξης και να φέρουν τη σχετική αρίθμηση.
Γενική Παρατήρηση για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος Άρθρου 5:
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
τα ΚΕΠ.
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6. ΦΑΚΕΛΟΣ Β – Οικονομική Προσφορά
6.1.

Ο φάκελος Β θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για
τον σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιήσει ευδιάκριτη ετικέτα, που να
υποδεικνύει τα περιεχόμενα με σαφήνεια.

6.2.

Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει :

6.3.

i.

Το τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών σε μηνιαία βάση και συνολικώς για το
χρονικό διάστημα ένα (1) + ένα (1) ετών συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του/των
καπετάνιου/ων και πάσης φύσεως εξόδων και δαπανών.

ii.

Τον Φ.Π.Α. και τις τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη είτε από τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ είτε από τον
ειδικώς εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του (ως ανωτέρω υπό άρθρο 5.1.3 β) της παρούσας).
Το τίμημα θα συμπεριλαμβάνει τις κατωτέρω εισφορές :
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου Ν 4013/2011 σε συνδυασμό με την Υπουργική
Απόφαση αριθ. 5143/2014 (ΦΕΚ 3335 Β'/11.12.2014) όπως ισχύουν, σχετικά με την
υποχρεωτική εισφορά υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017) όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρεωτική
εισφορά υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1.

Αμέσως μετά το χρόνο λήξης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, η υπηρεσία του
ΔΕΣΦΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραμματεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή
Αποσφράγισης η οποία θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) των
προσφορών στις 12:30 μ.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι την
ΧΧ/0Χ/2018.

7.2.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υποβάλλονται καθ' οιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεν γίνονται αποδεκτές.

7.3.

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό
μπορούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης εάν το επιθυμούν.

7.4.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

7.5.

H Επιτροπή Αποσφράγισης θα αποσφραγίσει αρχικά τους φακέλους Α’ (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής) και θα προσυπογράψει το περιεχόμενό τους. Επίσης θα προσυπογράψει τους
Φακέλους Β΄ (Οικονομική Προσφορά) και θα τους παραδώσει σφραγισμένους στη Διεύθυνση
Διοικητικών Προμηθειών. Στη συνέχεια θα ελέγξει την πληρότητα των υποβληθέντων τους
Φακέλους Α΄ δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού.

7.6.

Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 5.1.2
σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα.
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7.7.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ κ.λ.π.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΣΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74)
και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα των ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ή του Νόμου. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να καλεί εγγράφως τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΣΦΑ κρίνει
ότι μπορούν να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/2016.

7.8.

Οι Φάκελοι Β΄ αποσφραγίζονται μόνο για τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων οι Φάκελοι Α΄
έγιναν δεκτοί και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία Αξιολόγησης τους. Οι υπόλοιποι Φάκελοι
Β΄ (των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων οι Φάκελοι Α΄ απορρίφθηκαν κατά τη διαδικασία
Αξιολόγησης ) επιστρέφονται σφραγισμένοι.

7.9.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.10. Μετά την παραλαβή των Προσφορών, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Φακέλων Α΄ &
Β΄, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε σύνταξη αντίστοιχου πρακτικού, το οποίο
υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
7.11. Ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, των οποίων οι Φάκελοι Α΄& Β΄ έγιναν δεκτοί,
καθώς και το μειοδότη. Επίσης ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει γραπτά όλους τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
εκτός από το μειοδότη να παραλάβουν, έναντι απόδειξης, την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής.
7.12. Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως αποτέλεσμα αυτού του
Διαγωνισμού, ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση αυτού, ή να ακυρώσει
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τον Διαγωνισμό, ή να ενεργήσει διαφορετικά, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν ότι έχουν
ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία
που θα πρέπει να δικαιολογούν επαρκώς τις τιμές αυτές, τα οποία στοιχεία θα πρέπει να
υποβληθούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
πρόσκλησης του ΔΕΣΦΑ, και εφόσον αξιολογηθεί ότι δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαμηλό επίπεδο τιμής ή κόστους που προτείνεται.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
9.1.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από
την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

9.2.

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους μετά από
έγγραφο αίτημα του ΔΕΣΦΑ σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ειδάλλως οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους ή
απαίτησης κατά του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το Διαγωνισμό.

10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την Παροχή των Υπηρεσιών (ως Άρθρο 3 ανωτέρω), θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας ενός (1)
έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.
11. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1. Ο Διαγωνισμός oλoκληρώvεται με τηv έγκριση τωv απoτελεσμάτωv της αξιoλόγησης τωv
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από το ΔΕΣΦΑ. Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει ενδεχόμενές βελτιώσεις στην
ΠΡΟΣΦΟΡΑ που έχει υποβάλει o προσωρινός μειοδότης.
11.2. Ο προσωρινός μειοδότης θα λάβει από το ΔΕΣΦΑ με τηλεομοιοτυπία, Επιστολή Πρόθεσης
Ανάθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει τις τυχόν προτεινόμενες βελτιώσεις, όπως
προαναφέρθηκαν.
11.3. Ο προσωρινός μειοδότης, με τηv παραλαβή της αvωτέρω Επιστoλής Πρόθεσης Ανάθεσης και
τo αργότερo μέσα σε δύo (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της, θα υποβάλει στο ΔΕΣΦΑ
επιστολή απoδoχής χωρίς καμία επιφύλαξη. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί από το ΔΕΣΦΑ
Επιστολή Ανάθεσης. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπoγραφεί αφoύ o προσωρινός μειοδότης υπoβάλει στο
ΔΕΣΦΑ, μέσα σε δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ από της Επιστολής Ανάθεσης, τα ακόλουθα
δικαιoλoγητικά :
α)

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση άλλου oργάvoυ του αρμοδίου για τη
λήψη αποφάσεων, δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται:
i. Η αποδοχή της ανάθεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ χωρίς επιφυλάξεις και σύμφωνα με τους
όρους των Τευχών Δημοπράτησης του Διαγωνισμού.
ii. Ο διορισμός εκπροσώπου, o oπoίoς θα πρέπει να είναι εξoυσιoδoτημέvoς να
υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του
αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε περίπτωση που πρόκειται
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β)
γ)

για άλλο πρόσωπο από τον, κατά το νόμο ή το καταστατικό, Νόμιμο Εκπρόσωπο ή
εντολή προς το νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και να ενεργεί στο
όνομα και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον παραπάνω εκπρόσωπο που θα
αποδέχεται τον ως υπό 13.3 α) ii διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης/Καλής Λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6
«ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ», και σε περίπτωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του παρόντος.

11.3.1.

Σε περίπτωση πoυ o προσωρινός μειοδότης δεv αποδεχθεί τηv Επιστολή Πρόθεσης
Ανάθεσης μέσα στo χρόνο τωv δύο (2) εργασίμων ημερών, ή αδυνατεί vα παράσχει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μέσα στις αναφερόμενες, παραπάνω, δέκα (10)
ημερολογιακές ΗΜΕΡΕΣ, από της Επιστολής Αναθέσεως, ο ΔΕΣΦΑ, θα έχει τo
δικαίωμα vα ακυρώσει τηv Ανάθεση στον εv λόγω προσωρινό μειοδότη, και vα
καταπέσει υπέρ του ΔΕΣΦΑ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τoυ.

11.3.2.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα συναφθεί, θα διέπεται από τον Κανονισμό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ 2695/Β/11.11.2011/Απόφαση Αριθ.
Δ1/Γ/25457)

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12.1. Έναντι μηνιαίου τιμολογίου το οποίο θα αφορά σε παρασχεθείσες υπηρεσίες του
προηγούμενου μήνα, και θα εξοφλείται, μετά την πιστοποίησή του από το αρμόδιο όργανο
του ΔΕΣΦΑ, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την παραλαβή του από τον ΔΕΣΦΑ
(Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) στην διεύθυνση (Λ. Μεσογείων 357 –
359, Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι Αττικής).
12.2. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό για ένα (1) έτος καθώς επίσης και σε περίπτωση
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος και δεν θα υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.
13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
13.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, πρέπει να προσκομίσουν
κατά την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τους, μέσα στο Φάκελο Α΄, Εγγύηση Συμμετοχής - και σε
περίπτωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής αυτή θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα (Τεύχος Ι - Παράρτημα 1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής) της παρούσης - ύψους
τριών χιλιάδων εξακοσίων (€3.600,00) Ευρώ, ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς τους, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας.
13.2. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς λήγει, ο ΔΕΣΦΑ δύναται, πριν τη λήξη
της, να ζητήσει εγγράφως από τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να παρατείνουν, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και της Εγγύησης Συμμετοχής. Εάν
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δε συμμορφωθεί πρoς τα ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι αποποιείται παντός
δικαιώματος ή απαιτήσεως που μπορεί vα έχει έναντι του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το Διαγωνισμό.
13.3. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να
προσκομίσει, εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(συνολικού κόστους ανάθεσης), μη συνυπολογιζομένου του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
και η οποία θα ισχύει για 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε
περίπτωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής αυτή θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο
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υπόδειγμα (Τεύχος Ι - Παράρτημα 2 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης). Το ύψος της
Εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 36 «ΑΛΛΑΓΕΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης
Προμηθειών ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 2695/2011). Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
13.4. Η Εγγύηση Συμμετοχής του προσωρινός μειοδότης, θα επιστραφεί σ' αυτόν από το ΔΕΣΦΑ
μετά την προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι
Εγγυήσεις Συμμετοχής των άλλων ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα επιστραφούν μετά την υπογραφή της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τον προσωρινό μειοδότη. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων η Προσφορά απορρίφθηκε, επιστρέφονται σ’ αυτούς εντός
τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
13.5. Σε περίπτωση που ο προσωρινός μειοδότης δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ
ή/και δεν δεχθεί να την υπογράψει χωρίς επιφύλαξη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 (ΑΝΑΘΕΣΗ
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ή/και δεν υποβάλει την απαιτούμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης,
τότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΣΦΑ, ως ποινή που ρητά ορίζεται δια του
παρόντος, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΕΣΦΑ έχει υποστεί οιασδήποτε ζημίες ή απώλειες ή όχι.
13.6. Η κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής δύναται να επέλθει και σε περίπτωση πoυ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αποσύρει ή/και μεταβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του μετά την ημερομηνία λήξης
παραλαβής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ως άνω ποινή δεν συνδέεται με τυχόν αποζημιώσεις λόγω
ζημιών (εξαιρούνται οι έμμεσες ζημιές) που υπέστη o ΔΕΣΦΑ λόγω της μη υπογραφής της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
13.7. Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το ν. 2513/1997 (Α’ 139), και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ETAA-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με Γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού, με αναφορά των στοιχείων της διαγωνιστικής διαδικασίας που διέπεται
από τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως και του «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» ως δικαιούχου.
13.8. Εφόσον προσκομίζονται Εγγυητικές Επιστολές, θα πρέπει να απευθύνονται πρoς την εταιρεία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» και να είναι σύμφωνες
με το Τεύχος Ι - Παράρτημα 1-«Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής» ή το Τεύχος Ι Παράρτημα 2-«Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» της παρούσας, αναλόγως.
Εφόσον έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα (εκτός της Ελληνικής) θα πρέπει vα συvoδεύovται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
13.9. Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι
καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
έναντι της ΔΕΣΦΑ ενώ οι Εγγυήσεις Συμμετοχής δύνανται να εκδίδονται στο όνομα του
LEADER εφόσον η συμμετέχουσα Ένωση Οικονομικών Φορέων τελεί υπό σύσταση.
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
14.1. Κατάτμηση της προμήθειας σε περισσότερους του ενός προμηθευτή αποκλείεται.
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14.2. Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού Ανάθεσης
και Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ, όπως ενδεικτικά να:
α) κατακυρώσει την προμήθεια/υπηρεσία, εφόσον αυτή είναι διαιρετή, για όλα τα ζητούμενα
είδη ή για ορισμένα εξ αυτών, ή
β) κατανείμει την προμήθεια/υπηρεσία, εφόσον αυτή είναι διαιρετή, σε περισσότερους
αναδόχους αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά είναι η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων του ΔΕΣΦΑ ή η
ύπαρξη συνθηκών στην αγορά που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της, ή
γ) αναθέσει την προμήθεια/υπηρεσία είτε με κατανομή μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υπέβαλλαν αποδεκτές ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές είτε μετά από
κλήρωση, ή
δ) ακυρώσει τον διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΕΣΦΑ,
όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό,
ή ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
μεταξύ των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, ή ανέκυψαν
ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών του ΔΕΣΦΑ κλπ.
Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο ΔΕΣΦΑ έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την
καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που
τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
14.3. Όλη η αλληλογραφία σχετικά με τον διαγωνισμό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα.
15. ΛΟΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, τηλ.: 213 0884230, Fax Κεντρικής Γραμματείας: 2106749504

Για την Εταιρεία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ειρήνη Αγγελοπούλου
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών
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