ςμπλήπωμα ηηρ Δπίζημηρ Δθημεπίδαρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Πιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα: http://simap.ted.europa.eu

Πποκήπςξη ζύμβαζηρ – ςπηπεζίερ κοινήρ ωθέλειαρ
(Οδεγία 2014/25/ΔΔ)

ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ
Ι.1) ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝEI ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ(Α) ΔΠΑΦΗ: ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) ΑΔ, Μαξίλνπ Αληχπα 92, GR-141 21
Ηξάθιεην Αηηηθήο Αξκφδηνο γηα Πιεξνθνξίεο: θα I. Koκπνηηάηε, Γ/ληξηα Πξνκεζεηψλ, Σειέθσλν: +30 210 27 01 118 Ηιεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν:procurement@depa.gr.Φαμ: + 30 210 27 51 731. Κσδηθφο NUTS:GR30 Γηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ : Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (URL): http://www.depa.gr.
Ι.3) Δπικοινωνία:
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε.
I6) ΚΤΡΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ :
Παξαγσγή Μεηαθνξά θαη δηαλνκή αεξίνπ θαη ζεξκφηεηαο
ΣΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ΙΙ.1) Eύπορ ηηρ ύμβαζηρ
ΙΙ.1.1) Σίηλορ: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΔΠΑ Α.Δ».
Απιθμόρ Αναθοπάρ GR815/16/ΓΠ
ΙΙ.1.2) Κωδικόρ κύπιος λεξιλογίος CPV: 75100000
ΙΙ.1.3) Δίδορ ύμβαζηρ: Yπεξεζίεο
ΙΙ.1.4) ύνηομη Πεπιγπαθή:
«Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ» φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΣΔΤΥΟ ΙΙ
– ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηεο Γηαθήξπμεο. Οη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη
θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα νθηψ ψξεο ηελ εκέξα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.
ΙΙ.1.5)Δκηιμώμενη ζςνολική αξία :Aμία ρσξίο ΦΠΑ: 4.680.000,00€ (γηα ηξία έηε)
ΙΙ.1.6) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ημήμαηα: H παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα.
ΙΙ.2.3) Tόπορ εκηέλεζηρ: Κωδικόρ NUTS : GR30. Σα Κεληξηθά Γξαθεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑ
ΙΙ.2.4) Πεπιγπαθή ηηρ ζύμβαζηρ:
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο απφ 01.03.2017 έσο
28.02.2019 θαη ζπγθεθξηκέλα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Παξαθνινχζεζεο Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ
Καηάξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ
Γαθηπινγξάθεζεο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο
Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Γηεπζχλζεσλ
Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Γξαθείνπ Γηνίθεζεο
Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Πξνζσπηθνχ
Τπνζηήξημεο Θεκάησλ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ
Τπνζηήξημεο Θεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
ρεδηαζκνχ Γηαδηθαζηψλ
Δπεμεξγαζίαο Γειηίσλ Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο
Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο
Τπνζηήξημεο Μεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΣΔΤΥΟ ΙΙ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ.
Οη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα νθηψ ψξεο ηελ
εκέξα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί
ΙΙ.2.5) Κπιηήπια Ανάθεζηρ : Tηκή
ΙΙ.2.6) Δκηιμώμενη Αξία: 4.680.000,00€
ΙI.2.7)Γιάπκεια ύμβαζηρ: 36 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πεξηιακβαλνκέλνπ.
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Γηθαίσκα πξναίξεζεο, γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο,.
πλνιηθή Γηάξθεηα: ηξία (3) έηε (2 + 1 έηε)
II.2.10) Πληποθοπίερ ζσεηικά με εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ δίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
II.2.11) Πληποθοπίερ ζσεηικά με δικαιώμαηα πποαίπεζηρ: Γηθαίσκα πξναίξεζεο χςνπο 1.560.000,00 Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ, γηα
έλα (1) επηπιένλ έηνο,.
II.2.13) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ηαμεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δνωζηρ : Η ζχκβαζε δελ ζρεηίδεηαη κε έξγν ή/θαη πξφγξακκα
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο
ΙΙ.2.14) πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο:
1) Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαζψο θαη ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
2) H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4412/2016.
3) Η εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4)Δπηκεξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη αλάζεζε ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο (1) εηαηξίαο απνθιείεηαη.
5) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ ηεο επηθείκελεο απφζρηζεο ηνπ θιάδνπ δηαλνκήο ηεο ΓΔΠΑ κέρξη ηηο 31.12.2016 θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
Ν. 4336/2015 θαη Ν. 4414/2016, νη ππεξεζίεο ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο, βάζεη ηεο λέαο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ζα
δχλαληαη λα παξέρνληαη θαη ζηε ζπζηαζεζφκελε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΓΔΠΑ κε ηελ επσλπκία «ΔΓΑ Λνηπήο Διιάδαο Α.Δ» ή
φπνηα παξφκνηα ηειηθά ζα πξνβιέπεηαη ζην ππφ ζχληαμε αθφκα θαηαζηαηηθφ ηεο, δπλάκεη ζπκθσληψλ ζηάζκεο ππεξεζίαο (SLAs)
πνπ ε ΓΔΠΑ ηπρφλ ζα ππνγξάςεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγαηξηθή ηεο. Η παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο ζηε
ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΠΑ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ξεηά ζην άξζξν 80Α παξ. 17 ηνπ Ν. 4001/2010, σο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη, ζα
ιακβάλεη ρψξα θαηφπηλ απιήο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ππφδεημεο ηεο ΓΔΠΑ ζηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ, ππφ ηελ αίξεζε έγθξηζεο
ησλ ζρεηηθψλ SLAs απφ ηε ΡΑΔ.
ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ, ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
III.1) ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
III.1.1) Αδεια άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων απαιηήζεων για εγγπαθή ζε
επαγγελμαηικό ή εμποπικό μηηπώο: Καηάλογορ και ζύνηομη πεπιγπαθή ηων όπων:
Οη πκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη:
Διιεληθέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο ή Κνηλνπξαμίεο απηψλ, κε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο-νηθνλνκηθήο
ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ., ή ηνπ Δ.Ο.Υ. (Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ) ή έρνπλ πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη πιεξνχλ αληίζηνηρα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ειιεληθέο, θξηηήξηα εγγξαθήο
ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο
δηνίθεζε ή ηελ έδξα ηνπο ζε ρψξα ηεο Δ.Δ., ή ηνπ Δ.Ο.Υ. (Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) ή ζε ρψξα πνπ έρεη πκθσλία
χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., θαη λα παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο-κέινπο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο, γηα θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ αληίζηνηρεο κε ηηο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο απηέο πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ αθνξά ζηελ εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ
ζρεηηθνχ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ηεο ρψξαο ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Δ.Δ., ή ηνπ Δ.Ο.Υ.
(Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) ή ηεο ρψξαο πνπ έρεη πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. Δηδηθφηεξα ζα
πξέπεη λα θαηαζέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο αλάινγα κε ηε ρψξα πνπ έρεη ζπζηαζεί ε εηαηξεία.
Κάζε πκκεηέρνπζα εηαηξεία ή ζηελ πεξίπησζε χκπξαμεο θάζε εηαηξεία κέινο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη :
- Τπεχζπλε δήισζε φηη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο δελ είλαη εμσρψξηεο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 εδαθ. α & β ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005 φπσο ηζρχεη.
- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ ππνςεθίνπ δεφλησο ππνγεγξακκέλε φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο φπσο επίζεο φηη φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη αθξηβή.
- Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη εθηφο απφ ην φηη ν ππνςήθηνο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα
θαη ην πνηα πξφζσπα είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ θαη νη νπνίνη ζα ππνγξάθνπλ φια ηα ζρεηηθά κε ηε Γηαθήξπμε
-Σν Eςπωπαϊκό Δνιαίο Δνηςπο ύμβαζηρ (ΔΔΔ). Η ζχληαμε ηνπ Δληχπνπ ΔΔΔ ζα γίλεη κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο
ESPD ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξεσηηθά πξέπεη
λα ζπκπιεξψζνπλ ην ΔΔΔ, «espd-response.xml», θαη ηδία ην πεδίν Γ ηνπ Μέξνπο IΙΙ ηνπ ΔΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επηζπλάπηεηαη ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα θάζε έλα παξέρνληα ζηήξημε νηθνλνκηθφ
θνξέα.Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε Κ/μίαο. Κάζε πκκεηέρνπζα εηαηξεία ή ζηελ πεξίπησζε Κ/μίαο. θάζε εηαηξεία κέινο, δεζκεχεηαη
λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεηεζεί απφ ηε ΓΔΠΑ φια ή κέξνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΔΔΔ εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο.
Μφλν ν ληθεηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ηα θαησηέξσ πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.:
-Έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη ν ππνςήθηνο:
α. Γελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
β. Γελ εθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
γ. Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά κε βάζε απφθαζε ε
νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε β) δσξνδνθία γ) απάηε δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζη)
παηδηθή εξγαζία θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ (Λφγνη Απνθιεηζκνχ) ηνπ ΔΔΔ (άξζξν 73 ηνπ Ν.
4412/16).
δ. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
ε. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία.
Δηδηθά γηα ηηο ζπκπξάμεηο εηαηξηψλ ζα πξέπεη γηα θάζε κέινο ηεο Κ/μίαο λα θαηαηεζνχλ φια ηα σο άλσ Γηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν) θαζψο θαη ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Κ/μίαο.
- Βεβαηψζεηο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη κεηνρνιφγην κε εκεξνκελία έθδνζεο θαη ζεψξεζε αθξηβνχο αληηγξάθνπ
εμεγκέλνπ εθ ηνπ ηεξνπκέλνπ βηβιίνπ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ηφζν γηα ηηο εκεδαπέο φζν θαη ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο.
Δηδηθά γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ
ηνπο θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο , πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ :
-ρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, ή άιισο ππεχζπλε δήισζε φηη δελ πθίζηαηαη
ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο .
-Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ηεξείηαη ηέηνηα ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε
κεηφρσλ, ε αιινδαπή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1%
ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί
είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε αιινδαπή εηαηξεία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη θαη ηνπο ιφγνπο ζα θξίλεη θαη ζα αμηνινγήζεη ε Αλαζέηνπζα αξρή.
Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε αιινδαπέο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκνλ αξκφδηα αξρή
ηνπ θξάηνπο ζπζηάζεσο ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή ή
αγγιηθή απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Oη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ θαη ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ
νλνκαζηηθέο κεηνρέο.
ημειώνεηαι πηηά όηι η ύμβαζη πος θα ςπογπαθεί, ςπόκειηαι ζηη διαδικαζία διαζηαύπωζηρ ζηοισείων ηος Ν. 3310/2005
όπωρ ιζσύει μεηά ηην ηποποποίηζή ηος από ηο Ν. 3414/2005
III.1.2) Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια :
Κάζε πκκεηέρνπζα εηαηξία ή ζηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο θάζε εηαηξία κέινο, πξέπεη λα ππνβάιεη:
-Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ
-Σξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα.
III.1.3) Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα :
Κάζε πκκεηέρνπζα εηαηξεία ή ζηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο θάζε εηαηξεία κέινο, ζα πξέπεη :
(α) λα έρεη Γεληθή εκπεηξία παξνρήο παξφκνησλ ππεξεζηψλ ε νπνία λα απνδεηθλχεηαη κε ππνβνιή θαηαιφγνπ εηαηξηψλ (ΝΠΓΓ ή
ΝΠΙΓ) ζηηο νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί παξφκνηεο ππεξεζίεο. Ο θαηάινγνο ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο Αξηζκφο θαη δηάξθεηα
χκβαζεο, Σίηινο Έξγνπ, Πξνυπνινγηζκφο, Αληηθείκελν Τπεξεζηψλ, θιπ.
(β) vα ππνβάιεη θαηάινγν ζπκβάζεσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία
φπσο ζηελ παξάγξαθν (α) αλσηέξσ.
(γ) ε ειάρηζηε απαηηνχκελε εκπεηξία λα είλαη: Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ (2) πκβάζεσλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ θαηά
ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα κε ειάρηζην ζπλνιηθφ πκβαηηθφ Σίκεκα €750.000,00 .Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ ησλ
Έξγσλ φπσο ζηελ παξάγξαθν (α) αλσηέξσ
ΙΙΙ.1.4) Ανηικειμενικοί κανόνερ και κπιηήπια ζςμμεηοσήρ
Πέξαλ ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια ζεκεία ηεο δηαθήξπμεο νη ΠΡΟΦΟΡΔ μποπεί λα απνξξηθζνχλ εάλ:
α) Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξά επαγγεικαηηθά παξαπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα επαιεζεπζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
απφ ηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ.
β) Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ έρεη παξάζρεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία είλαη ςεπδήο.
γ) Η ΠΡΟΦΟΡΑ είλαη αζαθήο θαη είλαη αδχλαηνλ λα νξηζηεί κε βεβαηφηεηα ηη πξνζθέξεηαη, έλαληη πνηαο ηηκήο.
δ) Δάλ ε ΠΡΟΦΟΡΑ δελ αληαπνθξίλεηαη ή εάλ δελ είλαη θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηε ΓΔΠΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.
ε) Δάλ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε εκπεηξία αλσηέξσ.
ΙΙΙ.1.5) Πιεξνθνξίεο γηα αλαηεζεηκέλεο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα πκβάζεηο: φρη
III.1.6) Απαιηούμενερ εγγςήζειρ:
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ (€30.000,00). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα θαηαηεζεί
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χςνπο ίζνπ πξνο ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή απφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο
Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ. Σν θείκελν ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ζα ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή. Γηα ηηο Δγγπεηηθέο
Δπηζηνιέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο Διιεληθήο ή Αγγιηθήο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη επίζεκε κεηάθξαζε
ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή ηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ζηε ρψξα πνπ εθδφζεθε ε αλσηέξσ
επηζηνιή.
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III.1.7) Βαζικοί όποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπωμήρ ή/και αναθοπά ζηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ πος ηιρ διέποςν :
Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο
Σκεκαηηθέο πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαη πηζηνπνηεζεί θαη πνπ νθείινληαη έλαληη ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, 60
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΔΠΑ Α.Δ.
Θα δνζεί πξνθαηαβνιή σο πξνβιέπεηαη ζην ρέδην χκβαζεο.
ε θάζε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
III.1.8) Ννκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν φκηινο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε:
Κνηλνπξαμίεο εηαηξεηψλ ηεο παξαγξάθνπ ΙΙΙ.1.1 αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, θαηά ηε θάζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο αξθεί πξνζχκθσλν ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο (φρη
απαξαίηεηα ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν), δεζκεπηηθφ γηα ηα κέιε ζε πεξίπησζε αλάζεζεο.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζα απαηηεζεί ην ζχκθσλα κε ην Νφκν έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο.
Κάζε δηαγσληδφκελε Κνηλνπξαμία νθείιεη λα νξίζεη σο επηθεθαιήο (Leader) κία εθ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηελ απνηεινχλ.
Δηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη σο κέινο Κνηλνπξαμίαο δελ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ θαη κεκνλσκέλα.
III.2) Οποι πος αθοπούν ηη ύμβαζη
ΙΙΙ.2.1) Πληποθοπίερ ζσεηικά με ζςγκεκπιμένη επαγγελμαηική καηηγοπία: φρη
ΙΙΙ.2.2) Οξνη εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο: φρη
ΙΙΙ.2.3) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο: φρη
ΣΜΗΜΑ IV: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
IV.1) Πεπιγπαθή
IV.1.1) Δίδνο ηεο Γηαδηθαζίαο : Αλνηθηή Γηαδηθαζία
IV.1.8) Πληποθοπίερ για ηη ςμθωνία πεπί Γημοζίων Ππομηθειών (GPA):
Η ύμβαζη καλύπηεηαι από ηη ςμθωνία πεπί Γημοζίων Ππομηθειών : φρη
ΙV.2) Γιοικηηικέρ Πληποθοπίερ:
IV.2.1) Πποηγούμενη δημοζίεςζη ζσεηικά με ηην εν λόγω διαδικαζία : νρη
IV.2.2) Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών : 02/02/2017 και ηοπική ώπα: 12:00
ΙV.2.4) Γλώζζερ ζηιρ οποίερ μποπούν να ςποβληθούν οι πποζθοπέρ: Διιεληθά, Αγγιηθά
IV.2.6) Διάρηζηε απαηηνχκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο: 3 κήλεο (απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο
ησλ πξνζθνξψλ)
IV.2.7) Όποι για ηην αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών :
Ημεπομηνία : 02/02/2017 Ώπα: 12:30
Σόπορ : ηη διεύθςνζη ηηρ παπαγπάθος Ι.1 – ΣΜΗΜΑ Ι
Άηομα πος επιηπέπεηαι να παπεςπίζκονηαι καηά ηο άνοιγμα ηων πποζθοπών :
Νόμιμα εξοςζιοδοηημένοι εκππόζωποι ηων ζςμμεηεσόνηων, ζςμθώνωρ ππορ ηα Σεύση ηηρ Γιακήπςξηρ
ΣΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
VI.1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΤΜΒΑΔΙ:ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΗ ΤΜΒΑΗ; Όρη
VI.3) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:
VI.4) ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΡΟΦΤΓΗ
VI.4.1) Φοπέαρ απμόδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ: ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) ΑΔ, Σασςδπομική
Γιεύθςνζη : Μαξίλνπ Αληχπα 92, Πφιε : GR-141 21 Ηξάθιεην Αηηηθήο, Σηλέθωνο: +30 210 27 01 118 Φαξ: + 30 210 27 51 731
Γιεύθςνζη Γιαδικηύος : Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (URL): http://www.depa.gr.
VI.4.3) Τποβολή Πποζθςγών : Δπαθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία (ηηο πξνζεζκίεο ) γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθπγψλ : Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία (Ν. 4412/2016 θαη ηελ Οδεγία
2014/25/ΔΔ), πνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ΓΔΠΑ θαη Πξνζθεξφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο
ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηέλεμε ή δηαθνξά, ελδηθνθαλήο ή έλδηθε, δηέπεηαη απφ ηα αλσηέξσ
VI.4.4) Τπηπεζία από ηην οποία παπέσονηαι πληποθοπίερ για ηην ςποβολή πποζθςγών : ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ
(ΓΔΠΑ) ΑΔ, Σασςδπομική Γιεύθςνζη : Μαξίλνπ Αληχπα 92, Πφιε : GR-141 21 Ηξάθιεην Αηηηθήο, Σηλέθωνο: +30 210 27 01
118/117/119 Φαξ: + 30 210 27 51 731, Γιεύθςνζη Γιαδικηύος : Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (URL):
http://www.depa.gr.
VI.5) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ: 29/12/2016.
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