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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: «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε».
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών : (α) Υπηρεσίες : 6
Κύριος τόπος Παροχής : Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Κωδικοί NUTS : GR 300
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κάλυψης των Παγίων Περιουσιακών
Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ όπως αυτές
περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη του Διαγωνισμού.
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 ex 81, 812, 814
Κύριο Αντικείμενο : 66515200
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 €1.625.000, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
και δύο (2) μηνών {€ 875.000,00 για τους πρώτους 14 μήνες και 750.000,00€ για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες..
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια των υπηρεσιών για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες έναντι του ποσού
των € 750.000,00 για το δεύτερο έτος,
Συνολική Διάρκεια: 26 μήνες (14 μήνες + 12 μήνες)
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
26 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του δικαιώματος προαίρεσης
περιλαμβανομένου.
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 τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 32.500,00), 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 πέντε τοις εκατό (5%)
του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη της Διακήρυξης, σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω
παραγράφου .
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III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις :
-Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
- Ο τρόπος καταβολής των ασφαλίστρων ορίζεται σε δύο ισόποσες δόσεις για κάθε περίοδο ασφάλισης. Η καταβολή της πρώτης
δόσης των ασφαλίστρων θα γίνει μετά την έκδοση του συμβολαίου και ένα μήνα μετά την προσκόμιση στη ΔΕΠΑ απόδειξης
χρέωσης ασφαλίστρων που θα είναι πιστοποιημένη για την ικανοποιητική τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου
από τους αρμοδίους της ΔΕΠΑ.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Εταιρεία που συμμετέχει ως μέλος Σύμπραξης δεν
δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό και μεμονωμένα.
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης όπου:
- θα συστήνεται η Σύμπραξη
- θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου (το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης) 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 :
Οι Συμμετέχοντες μπορεί να είναι:
- Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
-Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλήν της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν τη κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους
ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του
κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει :
- Δήλωση διορισμού αντικλήτου του υποψηφίου με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί και από δήλωση αποδοχής του διορισθέντος αντικλήτου.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου δεόντως υπογεγραμμένη ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους του παρόντος Διαγωνισμού ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος ή ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου
/ αρμόδιας Αρχής.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τον διαγωνιζόμενο είναι
ακριβή ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος ή ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου / αρμόδιας Αρχής.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει εκτός από το ότι ο υποψήφιος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα
και το ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό και οι οποίοι θα υπογράφουν όλα τα σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση.
Για διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται να
προσκομιστούν για τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο:
- Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και
αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις.
- Πρόσφατο (εκδοθέν μετά την 01.01.2005) πιστοποιητικό της Νομαρχίας περί καταστατικών τροποποιήσεων.
- Αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η
αντίστοιχη δημοσίευση.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α) ή του αρμοδίου ελεγκτικού φορέα ή
οργανισμού της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, τα οποία θα πιστοποιούν την κάλυψη του περιθωρίου
φερεγγυότητας και των τεχνικών αποθεμάτων της ασφαλιστικής εταιρίας- Έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος:
α. Δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις.
β. Δεν εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
γ. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά με βάση απόφαση η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Ειδικά για τις συμπράξεις εταιριών θα πρέπει για κάθε μέλος της Σύμπραξης να κατατεθούν όλα τα ως άνω Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) καθώς και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Σύμπραξης
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Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών και μετοχολόγιο με ημερομηνία έκδοσης και θεώρηση ακριβούς αντιγράφου
εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας, τόσο για τις ημεδαπές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες.
Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονομαστικοποίηση των μετοχών
τους κατά το δίκαιο της χώρας που έχουν την έδρα τους , πρέπει να προσκομίσουν :
-Σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται
υποχρέωση ονομαστικοποίησης .
-Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενημερωμένη κατάσταση
μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1%
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον οι μέτοχοι αυτοί
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι και τους λόγους θα κρίνει και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα αρχή.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή
του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή
αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Oι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν
ονομαστικές μετοχές.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του
άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει
III.2.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά:
- Αντίγραφα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2012 και 2013.
Επί ποινή αποκλεισμού Κριτήρια:
- Συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (κλάδος 8 του κλαδικού λογιστικού
σχεδίου) για τα έτη 2011 και 2012 αθροιστικά άνω των €8.000.000.
Συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης (κλάδος 13 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου) για
τα έτη 2011 και 2012 αθροιστικά άνω των €2.000.000.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα :
-Βιογραφικά των επικεφαλής των κλάδων πυρός και γενικής αστικής ευθύνης από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 κατωτέρω
-Βιογραφικά των προτεινομένων στελεχών που θα διαχειριστούν τον λογαριασμό από όπου να προκύπτει ότι καλύπτουν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 κατωτέρω .
Επί ποινή αποκλεισμού Kριτήρια:
1) Ο επικεφαλής του κλάδου πυρός και ο επικεφαλής του κλάδου αστικής ευθύνης πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον γνώση της
Αγγλικής γλώσσας και 10ετη εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων πελατών.
2) Τα προτεινόμενα στελέχη που θα διαχειριστούν τον συγκεκριμένο λογαριασμό να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον γνώση της Αγγλικής
γλώσσας και 5ετη εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων πελατών.
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 χαμηλότερη τιμή
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. 757/14/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 06/10/2014 από τη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 δωρεάν .
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών : 20/10/2014 και ώρα: 12:00
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνικά, Αγγλικά.
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 : 20/10/2014 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.
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης &
Εκτέλεσης Προμηθειών (ΦΕΚ 2964/Β/23.12.2011 /Απόφαση Αριθ. Δ1/Α/27489)
2) Η εκτέλεση της Σύμβασης 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 Ι. Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR- 141 21
Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο:++30 210 27 01 118 Φαξ:++30 210 27 51 731 Διεύθυνση Internet(URL):.Hλεκτρονικό
Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών : Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες ) για την υποβολή
προσφυγών : Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες ) για την υποβολή προσφυγών : Οι προσφυγές
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ (ΦΕΚ 178/8.9.1997) » (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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 Ι. Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR- 141 21 Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο: ++30 210 27 01 118
Φαξ:++302102751731ΔιεύθυνσηInternet(URL):.Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 05/09/2014
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