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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573490-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
2020/S 232-573490

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 207
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 115 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Φιλιππαίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@depanetworks.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2144056982
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.depanetworks.gr

I.3) Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη 
διεύθυνση: http://www.depanetworks.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: info@depanetworks.gr
Ταχ. διεύθυνση: Μ. Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 141 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Φιλιππαίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@depanetworks.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2144056982
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.depanetworks.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Μ. Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 141 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Φιλιππαίου
Τηλέφωνο:  +30 2144056982
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@depanetworks.gr 
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.depanetworks.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης τής Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε., για 3 έτη.
Αριθμός αναφοράς: 01/20/ΔΕΠΑΥΠ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
76000000 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης στη 
Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού, από 1.2.2021 έως 31.1.2024.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε., στην Αθήνα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης στη 
Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε. και συγκεκριμένα των ακόλουθων υπηρεσιών:
— υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
— παρακολούθηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και οικονομικού ελέγχου,
— γραμματειακή υποστήριξη Διευθύνσεων,
— γραμματειακή υποστήριξη Γραφείου Διοίκησης,
— διαχείριση διοικητικών υπηρεσιών,
— υποστήριξη θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,
— διαχείριση συμβάσεων,
— σχεδιασμός διαδικασιών,
— υποστήριξη προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξη εταιρικών εκδηλώσεων,
— εξωτερικές - βοηθητικές εργασίες,
— υπηρεσίες κυλικείου.
Όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος ΙΙ «Γενικοί όροι της σύμβασης», άρθρο 1 «Αντικείμενο 
υπηρεσιών».
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (5 ημέρες την εβδομάδα και 
για 8 ώρες την ημέρα), κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε. έχει 
το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις εκ 
μέρους του αναδόχου, με την έκδοση εντολών αλλαγών, κατά το άρθρο 6.0 των γενικών όρων της σύμβασης, 
και με προσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, κατά το άρθρο 3 του συμφωνητικού σύμβασης, εντός των ορίων 
του συμβατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από έμπειρο προσωπικό του αναδόχου αποδεδειγμένης ικανότητας, με τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία, τουλάχιστον αυτά που είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες, οι οποίες 
περιγράφονται ανά κατηγορία στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης. 
Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες άμεσα, με την ανάθεση.
Οι υπ’ όψιν υπηρεσίες υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε..

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του συμβατικού τιμήματος (προϋπολογισμός) 2 400 000,00 
EUR, δαπανηθείσας εντός της τριετίας. Το σύνολο του ανώτατου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (3 120 
000,00 EUR) πλέον ΦΠΑ.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
— ο διαγωνισμός διέπεται από την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ),
— οι προσφορές θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016,
— επιμερισμός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της μίας (1) εταιρείας αποκλείεται.
Αποστολή τευχών σε ηλεκτρονική μορφή, μετά από γραπτό αίτημα στο info@depanetworks.gr , το αργότερο 
έως 11.12.2020.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών, με εμπειρία στη διοικητική 
- οικονομική υποστήριξη, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και πληρούν αντίστοιχα 
με τις προαναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι 
εγκατεστημένες.
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει:
α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής·
β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, δεόντως υπογεγραμμένη, για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
της παρούσας διακήρυξης, όπως επίσης και για το ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή.
Συμμετοχή σε έργα τρίτων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην αγορά του φυσικού αερίου:
Στην περίπτωση που ο προσφέρων συμμετέχει σε έργα λοιπών εταιρειών του ομίλου στον οποίο συμμετέχει 
η Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών, όπως ενδεικτικά της Δ.Ε.Π.Α. Εμπορίας ή τρίτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά του φυσικού αερίου, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αυτής, όπως ενδεικτικά του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., 
οφείλει να το δηλώσει υπεύθυνα στην υπεύθυνη δήλωση αυτή, κατονομάζοντας το εν λόγω έργο / σύμβαση. 
Επιπροσθέτως, οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι η ομάδα έργου, τα μηχανογραφικά συστήματα, καθώς και ο 
επικεφαλής του έργου που θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπηρεσίες για λογαριασμό της Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών, 
θα είναι διαφορετικά από αυτά που απασχολεί ήδη ή θα απασχολήσει στο μέλλον σε συμβάσεις με εταιρείες 
του ομίλου ή τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά φυσικού αερίου, και δεσμεύεται ότι δεν θα 
υπάρξει η οιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσά τους ούτε ότι πληροφορίες που τυχόν τεθούν υπόψη 
τους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος ή βλάβη λοιπών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο·
γ) νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύσταση, λειτουργία, νόμιμο εκπρόσωπο, απόφαση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, μετοχική σύνθεση·
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώριες εταιρείες. Διατάξεις τoυ Ν. 3310/2005 και τoυ Π.Δ. 82/96·
ε) συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην 
περίπτωση σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος, δεσμεύεται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας τής ζητηθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε., όλα ή μέρος των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., εντός ευλόγου προθεσμίας·
στ) συμπλήρωση ρητής δήλωσης για κάθε έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων.
Μόνο ο μειοδότης της διαδικασίας του διαγωνισμού και σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, κάθε μέλος της, θα 
κληθεί να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα, που θα αποδεικνύουν ότι:
Δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό κ.λπ..
Δεν εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κ.λπ., ως ανωτέρω.
Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά, με 
τελεσίδικη απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. (μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ., άρθρο 73 του Ν. 4412/16).
Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φόρους και τέλη.
Ονομαστικοποίηση μετοχών και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν.3310/2005, όπως 
ισχύει με την τροποποίησή του από τον Ν.3414/2005.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει:
— αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών,
— τραπεζικές βεβαιώσεις, που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική του ικανότητα.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει:
α) έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και την υποδομή του προσφέροντος. 
Οργανόγραμμα του προσφέροντος για το παρόν έργο·
β) εμπειρία του προσφέροντος:
i) γενική εμπειρία παροχής παρόμοιων υπηρεσιών, η οποία να αποδεικνύεται με υποβολή καταλόγου εταιρειών 
(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.), στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει 
στοιχεία, όπως αριθμός και διάρκεια σύμβασης, τίτλος έργου, προϋπολογισμός, αντικείμενο υπηρεσιών κ.λπ.
ii) κατάλογος για συμβάσεις παρόμοιων υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
στοιχεία όπως στην παράγραφο β(i) ανωτέρω, καθώς και το πλήρες οργανόγραμμα αυτών
iii) η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία είναι: Η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον (2) συμβάσεων παρόμοιων 
υπηρεσιών, κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, με ελάχιστο συνολικό συμβατικό τίμημα 750 000,00 EUR. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων αυτών των υπηρεσιών, όπως στην παράγραφο β(i) ανωτέρω.
Σημειώσεις:
1) σε περίπτωση κοινοπραξίας Κ/Ξ, οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται για όλα τα μέλη 
της Κ/Ξ, πλην των ανωτέρω στοιχείων της παρ. β(iii), που θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον από 
τον επικεφαλής της Κ/Ξ, επιφυλασσομένης της δυνατότητας επίκλησης του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25 
(Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων)·
2) οι προσφέροντες μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΚ.
Η επίκληση θα αφορά σε συγκεκριμένους πόρους που θα διατεθούν στο έργο, σύμφωνα με το αντικείμενό του, 
διαφορετικά η επίκληση αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν στον αντίστοιχο φάκελο τα νομιμοποιητικά στοιχεία των φορέων 
αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δέσμευση των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση 
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του προσφέροντος τους αναγκαίους πόρους, καθώς και το ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία είναι: Η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον (2) συμβάσεων παρόμοιων 
υπηρεσιών, κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, με ελάχιστο συνολικό συμβατικό τίμημα 750 000,00 EUR. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων αυτών των υπηρεσιών, όπως στην παράγραφο β(i) ανωτέρω.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Πέραν των λόγων που αναφέρονται σε άλλα σημεία της διακήρυξης, οι προσφορές απορρίπτονται, εάν:
α) ο προσφέρων έχει προβεί σε δήλωση αναληθών ή ψευδών στοιχείων ή/και εμπίπτει σε μια από τις 
περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 73, και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016·
β) ο προσφέρων έχει παράσχει σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού οποιαδήποτε πληροφορία, 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τους όρους του διαγωνισμού, η οποία είναι ψευδής·
γ) η προσφορά είναι ασαφής και είναι αδύνατον να οριστεί με βεβαιότητα τι προσφέρεται, έναντι ποιας τιμής·
δ) εάν η προσφορά δεν ανταποκρίνεται ή αν δεν είναι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ικανοποιητική για τη Δ.Ε.Π.Α. 
Υποδομών Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού·
ε) εάν δεν πληροί την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία της παραγράφου «θ» (κριτήρια συμμετοχής), 
υποπαράγραφος (β) (εμπειρία του προσφέροντος), στοιχείο iii (ελάχιστη εμπειρία).

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
α) στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, 
ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45 000,00 EUR), ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την τελευταία 
ημερομηνία υποβολής προσφορών·
β) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο Π1.2 του Κανονισμού 
Προμηθειών της Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε., να υποβληθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γραπτή 
ανάθεση, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5 %) της προϋπολογισθείσας αξίας της 
σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα 
στην ΕΛΛΑΔΑ ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας 
τραπεζικών εργασιών. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής θα συντάσσεται στην Ελληνική ή Αγγλική.
Οι εγγυητικές επιστολές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οιoδήποτε ζήτημα προκύψει, αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια των Αθηνών.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
Μηνιαίες πληρωμές για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και πιστοποιηθεί και που οφείλονται, έναντι σχετικού 
τιμολογίου, 60 ημέρες από την υποβολή του στη Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε..
Σε κάθε πληρωμή του αναδόχου επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Κοινοπραξίες εταιρειών.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, κατά τη φάση της υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμφωνο σύστασης της 
κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο), δεσμευτικό για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, θα απαιτηθεί το σύμφωνα με τον Νόμο έγγραφο σύστασης της κοινοπραξίας.
Κάθε διαγωνιζόμενη κοινοπραξία οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (leader) μία εκ των επιχειρήσεων που την 
αποτελούν.
Εταιρεία που συμμετέχει ως μέλος κοινοπραξίας, δεν δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και μεμονωμένα.
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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: 28/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

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: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/12/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Στην διεύθυνση της παραγράφου: Τμήμα Ι.3).
Μ. Αντύπα 92
Ηράκλειο Αττικής
141 21
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό θα υποβάλλονται εγγράφως, έως και την 15.12.2020.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 207
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@depanetworks.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2144056982
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.depanetworks.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Ο διαγωνισμός διέπεται από την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ), η οποία 
εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε. και προσφερόντων, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητά τους, σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Οπoιαδήπoτε δικαστική διένεξη ή διαφορά υπόκειται 
στη δικαιoδoσία τωv δικαστηρίωv της Αθήvας, τα oπoία oρίζovται απoκλειστικά αρμόδια.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 207
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@depanetworks.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2144056982
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.depanetworks.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/11/2020
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