Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ με τις
προβλεπόμενες εξαιρέσεις που αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία)
για την προμήθεια ΜΕΤΡΗΤΩΝ προϋπολογισμού 294.090,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο
μόνο τιμή που θα ενσωματωθούν στο Έργο:
«Συνδέσεις οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών πελατών σε δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) στις πόλεις
Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς»
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Κωδικός CPV: 38550000-5
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μετρητών προκειμένου
αυτοί να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών πελατών με το δίκτυο
φυσικού αερίου στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς.
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30)
ημέρες από την υπογραφή της.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 28/01/2019 και ώρα
12:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 25/01/2019 και ώρα 12:00.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)

12. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
του Αναθέτοντα Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/12/2018 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ελληνικό Τύπο.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.

Αθήνα 20/12/2018

