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Υπηρεσία: Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Iωάννας Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου
Αντύπα 92, GR- 141 21 Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο: +30 210 27 11 117 – 9 Φαξ:+30 210 27 51 731 Διεύθυνση Internet (URL):
http://www.depa.gr Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:
Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές αποστέλλονται : Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ¨Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ:
Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Αερίου και Θερμότητας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης και Υποστήριξης
Μηχανογραφικών Εφαρμογών σε Περιβάλλον SAP της ΔΕΠΑ».
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών: Υπηρεσίες
Κύριος τόπος Παροχής : Tα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ
Κωδικοί NUTS : GR 300
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται είναι η παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού
συστήματος SAP R/3, έκδοσης 4.6c στη νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος SAP ERP 6.0. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του πληροφοριακού
συστήματος SAP, σύμφωνα με τη λειτουργικότητα του SAP ERP 6.0. Η μετάβαση στη νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος
SAP ERP 6.0 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένη υλοποίηση του συστήματος SAP, χωρίς να
απολεσθεί η υφιστάμενη λειτουργικότητα. Η πρόσθετη λειτουργικότητα που ζητείται να καλυφθεί κατά κύριο λόγο αφορά:
- Την υποστήριξη της παρακολούθησης των κλάδων δραστηριοποίησης της ΔΕΠΑ, με βάση τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας (Νόμος
3428/2005 περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου).
- Την υποστήριξη των διεθνών λογιστικών προτύπων και τη συμμόρφωση με αυτά.
- Τη βελτίωση του συστήματος διαμόρφωσης και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού.
- Τη βελτίωση του κοστολογικού συστήματος της Εταιρείας ώστε να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.
- Τον περιορισμό των υφιστάμενων ειδικών (custom) προγραμμάτων SAP και την κάλυψη της λειτουργικότητάς τους από
διαθέσιμες standard λειτουργίες της νέας έκδοσης.
- Την αναβάθμιση των διοικητικών αναφορών της ΔΕΠΑ.
Περαιτέρω, στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται η τετράμηνη υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος που
θα υλοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένων του κλεισίματος των μηνών και του πρώτου διαχειριστικού έτους), καθώς και η παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του νέου συστήματος για διάστημα 2 ακόμα ετών πέραν της αρχικής τετράμηνης
υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες άμεσα με την ανάθεση.
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( CPV ) : Κύριο Λεξιλόγιο: CPC
Κύριο Αντικείμενο : 72400000
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT) : Όχι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.
ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι.
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση του δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβανομένου: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης, όπως
αυτή περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5, ανέρχεται στο ποσό των € 680.000, για χρονικό διάστημα τριάντα οκτώ μηνών (δέκα
μηνών υλοποίησης του νέου συστήματος SAP, τεσσάρων μηνών υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του και είκοσι
τεσσάρων μηνών πρόσθετης υποστήριξης της λειτουργίας του νέου συστήματος SAP.
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Όχι
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τριάντα οκτώ μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού είκοσι μιας χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 21.000,00), που θα εκδοθεί από μία ή περισσότερες
τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια
διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα συντάσσεται στην Ελληνική ή Αγγλική. Για τις
Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής ή Αγγλικής θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα που εκδόθηκε η
ανωτέρω επιστολή.
- Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου προς το δέκα τοις εκατό (10%)
του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη της Διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω
παραγράφου.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
- Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
- Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση σχετικού τιμολογίου, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο
υπάλληλο της ΔΕΠΑ και θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του στη ΔΕΠΑ.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Συμπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Εταιρεία που συμμετέχει ως μέλος Σύμπραξης δε δύναται να συμμετέχει
στο Διαγωνισμό και μεμονωμένα. Θα πρέπει να υφίσταται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης όπου:
- Θα συστήνεται η Σύμπραξη.
- Θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος στο σύνολο της προσφοράς.
- Θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Σύμπραξης (Ηγέτης).
- Θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της σύμπραξης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Σύμπραξης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους
της Σύμπραξης στον Διαγωνισμό.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύμβασης: Όχι
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή Συμπράξεις αυτών, με εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού,
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ή
έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα και έχουν κεντρική
διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (Ε.Ο.Χ.) ή σε
χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα και υπό την
προϋπόθεση ότι προμηθεύτηκαν τα Τεύχη του Διαγωνισμού από τη ΔΕΠΑ και πληρούν αντίστοιχα με τις Ελληνικές, κριτήρια
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποτελούν πιστοποιημένο συνεργάτη SAP (SAP Partner). Προσφορές που δεν πληρούν
αυτόν τον απαράβατο όρο θα απορριφθούν.
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας
διακήρυξης.
2. Έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι:
• Δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή οποιοδήποτε άλλο τύπο τέτοιας διαδικασίας που προβλέπεται από την εθνική της νομοθεσία
• Δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό με την πρακτική ή την επαγγελματική της δραστηριότητα και συμπεριφορά
• Δεν έχει διαπράξει εμπορική απάτη.
• Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένη.
3. Αποδεικτικά για τη νομιμοποίηση της κάθε εταιρείας
4. Πρακτικά των Δ.Σ. των εταιρειών για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ορισμό των εκπροσώπων τους.
5. Προσύμφωνα στην περίπτωση Σύμπραξης ή υπεύθυνη και δεσμευτική δήλωση όλων των μελών της κοινοπραξίας ότι θα
συστήσουν κοινοπραξία σε περίπτωση που ανατεθούν οι υπηρεσίες σε αυτήν.
III.2.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά:
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει:
- Επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών.
- Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική της ικανότητα.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
- Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η συμμετέχουσα εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης SAP για την εγκατάσταση
συστημάτων ERP (SAP Partner).
- Προφίλ της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων: της οργάνωσης και του απασχολούμενου προσωπικού με επισήμανση του μόνιμου
προσωπικού για την εξυπηρέτηση εφαρμογών SAP στην Ελλάδα, του πελατολογίου της (με πλήρη στοιχεία των πελατών της),
των παρελθοντικών έργων αναβάθμισης, υλοποίησης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων SAP.
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- Κατάλογο έργων SAP στην Ελλάδα σε έκδοση SAP ERP 6.0 στον οποίο θα διακρίνονται τα έργα αναβάθμισης SAP από
προηγούμενη έκδοση σε έκδοση SAP ERP 6.0 και τα έργα υλοποίησης του SAP ERP 6.0, με πλήρη στοιχεία των πελατών κάθε
έργου.
III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα: Όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Ανοικτή.
ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.
Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς θα προκύψει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήρια αξιολόγησης που αποτελούν απαράβατους όρους:
- Ο Προσφέρων θα πρέπει να αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη SAP (SAP Partner).
- Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 (ένα) έργο αναβάθμισης ή 1 (ένα) έργο υλοποίησης σε πληροφοριακό
σύστημα SAP ERP 6.0.
- Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η Τεχνική Προσφορά που υποβλήθηκε από τον Προσφέροντα με τον Φάκελο Α θα
πρέπει να έχει Συντελεστή Τεχνικής Αξιολόγησης μεγαλύτερο του 0,7.
Προσφορές που δεν πληρούν τους προαναφερθέντες απαράβατους όρους θα απορριφθούν.
Κριτήρια αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του Συντελεστή Τεχνικής Αξιολόγησης:
- Βαθμολογία Υπηρεσιών Αναβάθμισης & Παραμετροποίησης (συντελεστής βαρύτητας: 35%).
- Βαθμολογία Λοιπών Υπηρεσιών & Προτεινόμενου Σχεδίου Σύμβασης (συντελεστής βαρύτητας: 30%).
- Προσέγγιση Υλοποίησης (συντελεστής βαρύτητας: 10%).
- Στελεχιακή Αξιολόγηση Ομάδας Έργου (συντελεστής βαρύτητας: 25%).
Η ΔΕΠΑ θα αναθέσει τελικά τη Σύμβαση σε εκείνον τον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή και ο οποίος,
λαμβάνοντας υπόψη το Συντελεστή Τεχνικής Αξιολόγησής του και την Οικονομική του Προσφορά, θα προκύψει να έχει την
μικρότερη τιμή “A” βάσει του ακόλουθου Τύπου Αξιολόγησης:
ΣΤΠ
A = 0.3 ∗ ΣΤΠ + 0.7 *
ΣΤΑ
Όπου: “Α” είναι η συνολική τιμή Αποτίμησης, “ΣΤΠ”: Σύνολο Τιμολογίου οικονομικής Προσφοράς, “ΣΤΑ”: Συντελεστής Τεχνικής
Αξιολόγησης (κυμαίνεται από 0,7 έως 1). Προσφορές με Συντελεστή Τεχνικής Αξιολόγησης μικρότερο του 0,70 θα απορριφθούν.
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 655/10/ΔΠ.
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια Σύμβαση : Όχι
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων:
Όροι και μέθοδος πληρωμής : Μπορούν να ζητηθούν έως 19/11/2010 από τη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 δωρεάν .
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών : 03/12/2010 και ώρα: 12:00
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνικά.
IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών :
Ημερομηνία : 03/12/2010 Ώρα: 12:30
Τόπος : Στη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 – ΤΜΗΜΑ Ι
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών :
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, συμφώνως προς τα Τεύχη της Διακήρυξης
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Όχι
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ (ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: Όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα η οποία
εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε
αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και τον ισχύοντα
Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών (ΦΕΚ 1037/Β/25.07.2003 /Απόφαση Αριθ. Δ1/Γ/12808).
2) Η εκτέλεση της Σύμβαση θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Υπεύθυνη Υπηρεσία:
Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Ιωάννας Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR141 21 Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο: +30 210 2711118 – 9 Φαξ: +30 210 27 51 731 Διεύθυνση Internet (URL): http://www.depa.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: procurement@depa.gr
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών: Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2522/1997 για τη «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
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προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία
89/665/Ε.Ο.Κ (ΦΕΚ 178/8.9.1997)» και το Νόμο 2854/2000.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Υπεύθυνη Υπηρεσία: Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Ιωάννας Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR- 141 21 Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο: +30 210 2711117 – 9 Φαξ: +30 210 27
51 731 ΔιεύθυνσηInternet (URL): http://www.depa.gr Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/10/2010.
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