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 Αικ. Δασκαλοπούλου, Συντονίστρια Δ/ντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 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
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση:
www.desfa.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
Τμήμα II: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: Εκπόνηση Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού για νέες λιμενικές υποδομές φόρτωσης ΥΦΑ μικρής κλίμακας στη
Ρεβυθούσα
Αριθμός αναφοράς: 718/17
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000
ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού για τη νέα προβλήτα φόρτωσης ΥΦΑ μικρής
κλίμακας στη Ρεβυθούσα, καθώς και η αναβάθμιση της υπάρχουσας προβλήτας ώστε να μπορεί να δέχεται προς φόρτωση μικρά
πλοία χωρητικότητας 1.000-20.000κ.ε. υγροποιημένου φυσικού αερίου.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 490 000.00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού για τη νέα προβλήτα φόρτωσης ΥΦΑ μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα,
καθώς και η αναβάθμιση της υπάρχουσας προβλήτας ώστε να μπορεί να δέχεται προς φόρτωση μικρά πλοία χωρητικότητας
1.000-20.000κ.ε. υγροποιημένου φυσικού αερίου.
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 490.000 EUR
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
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,
εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (EUR 147.000), πλέον ΦΠΑ.
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-0678-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
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:
Εταιρίες 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 μη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, 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 εταιρία, 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 εταιρίες που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)που ν’ αποδεικνύει
τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία, το έγκυρο καταστατικό, την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ
και τον καθορισμό των νόμιμων εκπροσώπων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, δημόσια
έγγραφα με τα οποία θα προκύπτουν τα ανωτέρω, δηλαδή τα σχετικά ΦΕΚ για την ΑΕ-ΕΠΕ και το δημοσιευμένο αντίγραφο του
έγκυρου καταστατικού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.
β) Για τις αλλοδαπές εταιρίες, τα Έγγραφα Σύστασης πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα
προκύπτουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία.
Αναλυτικότερα ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρία μέλος, πρέπει να υποβάλει τους
ετήσιους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών. Ο μέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών πρέπει να είναι θετικός.
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 Front End
Engineering.
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
σχετικής μελέτης (Basic Engineering Design or FEED) προβλήτας φόρτωσης πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ που να περιλαμβάνει μελέτη
λιμενικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών κρυογενικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια μίας ή
περισσοτέρων συμβάσεων. Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα που έχει εκδώσει ο ιδιοκτήτης. Σε
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν σωρευτικά από
τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. Οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης που ικανοποιεί
οποιεσδήποτε από τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να συμμετάσχει με ποσοστό τουλάχιστον 30% στην
Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη και ένας από αυτούς πρέπει να είναι ο Επικεφαλής της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
- οι 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. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση
υποβολής της προσφοράς.
- 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 εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (EUR 9.800,00).
- 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.
- 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 Ν. 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.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναλυτικότερα ως ορίζεται 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: 11/09/2017
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: 11/09/2017
Τοπική ώρα: 12:30μ.μ.
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι
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:
- Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και
Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ, που εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διέπονται από τον ν. 3886/2010 και
σε κάθε περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.
- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα Τεύχη του Διαγωνισμού, χωρίς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «THERELEVANT TO
SCOPE OF SERVICES PART OF “TECHNICAL FEASIBILITY AND COST ESTIMATE STUDYFOR THE DEVELOPMENT OF
INSTALLATIONS FOR SMALL SCALE LNG IN GREECE- SMALL SCALE LNG– TERMINAL SITE SELECTION» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
“Αντικείμενο Υπηρεσιών”, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους:
- Σε έντυπη μορφή από τη διεύθυνση στο προαναφερόμενο σημείο Ι.1, προσκομίζοντας τις παρακάτω πληροφορίες: Επωνυμία
συμμετέχοντα, Αριθμό τηλεφώνου, Αριθμό τηλεομοιοτυπίας, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(email), Στοιχεία αρμόδιου προσώπου για
επικοινωνία
- Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ www.desfa.gr (Ανακοινώσεις – Τεύχη Διαγωνισμών)
Και στις δύο περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες που θα προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης ως ανωτέρω, θα πρέπει επίσης να
παραλάβουν από τη διεύθυνση στο προαναφερόμενο σημείο Ι.1, σε έντυπη μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «THE RELEVANT TO
SCOPE OF SERVICES PART OF “TECHNICAL FEASIBILITY ANDCOST ESTIMATE STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF
INSTALLATIONS FOR SMALL SCALE LNG INGREECE- SMALL SCALE LNG – TERMINAL SITE SELECTION» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
“Αντικείμενο Υπηρεσιών”, υπό την προϋπόθεση της υπογραφής της ΡΗΤΡΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 5 του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ “Οδηγίες προς Διαγωνιζομένους”) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
- Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η προμήθεια των τευχών από το συμμετέχοντα σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
- Ημερομηνία παραλαβής τευχών έως 25/08/2017
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 357359Χαλάνδρι15231ΕΛΛΑΔΑΤηλέφωνο: +30 21308840000Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr Φαξ: +30
2106749504
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.desfa.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010), για τη Δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 357359Χαλάνδρι15231ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 21308840000Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr Φαξ: +30 2106749504
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.desfa.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 17/07/2017

