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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158141-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βριλήσσια: Μετρητές νερού
2019/S 067-158141
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Βριλησσίων
Δημ. Βερνάρδου 23
Βριλήσσια
152 35
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Κοκκινογένη
Τηλέφωνο: +30 2132050523
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katerina.k@vrilissia.gr
Φαξ: +30 2132050583
Κωδικός NUTS: EL301
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.vrilissia.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης, και αντλιοστασίων, του Δήμου Βριλησσίων.
Αριθμός αναφοράς: 5123/01-04-2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38421100

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης, και αντλιοστασίων, του Δήμου Βριλησσίων
(προμήθεια και εγκατάσταση).
Ηλεκτρονικοί υδρομετρητές - Τοπικοί Σταθμοί Υδροληψίας - Τοπικοί Σταθμοί δεξαμενών / αντλιοστασίων
- Τοπικοί Σταθμοί μέτρησης πίεσης εσωτερικού δικτύου - Τοπικοί Σταθμοί μέτρησης παροχής, πίεσης
και ποιοτικών χαρακτηριστικών εσωτερικού δικτύου - Τοπικοί Σταθμοί εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης
εσωτερικού δικτύου - ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών - Τοπικοί Σταθμοί ενεργού εντοπισμού διαρροών φορητός εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών - Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (hardware - software) - υπηρεσίες
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων στη λειτουργία τού συστήματος, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία του
συνολικού συστήματος μετά την ολοκλήρωση τής εγκατάστασης του εξοπλισμού, η οποία προβλέπει 24ωρη
παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, αποκατάσταση βλαβών κ.λπ..

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 415 700.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441100
32441200
48421000
51100000
31100000
42131140
42993100
31682310
44164310
79131000
80532000
30213000
31216100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Ι τής διακήρυξης. Αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης, και αντλιοστασίων τού Δήμου Βριλησσίων (αγαθά και
υπηρεσίες).
Ηλεκτρονικοί υδρομετρητές - Τοπικοί Σταθμοί Υδροληψίας - Τοπικοί Σταθμοί δεξαμενών / αντλιοστασίων
- Τοπικοί Σταθμοί μέτρησης πίεσης εσωτερικού δικτύου - Τοπικοί Σταθμοί μέτρησης παροχής, πίεσης
και ποιοτικών χαρακτηριστικών εσωτερικού δικτύου - Τοπικοί Σταθμοί εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης
εσωτερικού δικτύου - ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών - Τοπικοί Σταθμοί ενεργού εντοπισμού διαρροών φορητός εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών - Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (hardware - software) - υπηρεσίες
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της αρμόδιας
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υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων στη λειτουργία τού συστήματος, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία του
συνολικού συστήματος μετά την ολοκλήρωση τής εγκατάστασης του εξοπλισμού, η οποία προβλέπει 24ωρη
παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, αποκατάσταση βλαβών κ.λπ..
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 415 700.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
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:
Το συνολικό δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του 1 248 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. (24 %) 299 520,00
EUR, ήτοι συνολικής δαπάνης 1 547 520,00 EUR και αναλύεται ως εξής:
1) προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού, ήτοι προμήθεια 8.000 τεμ. επιπλέον ηλεκτρονικών υδρομετρητών,
εκτιμώμενης αξίας ποσού 1 120 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. (24 %) ποσού 268 800,00 EUR, ήτοι συνολικής
δαπάνης ποσού 1 388 800,00 EUR·
2) παροχή επιπλέον υπηρεσιών, ήτοι εγκατάσταση 8.000 τεμ. επί πλέον ηλεκτρονικών υδρομετρητών,
εκτιμώμενης αξίας ποσού 128 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. (24 %) ποσού 30 720,00 EUR, ήτοι συνολικής
δαπάνης ποσού 158 720,00 EUR.
Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα τού αναθέτοντος φορέα και θα ασκηθεί με
μονομερή δήλωσή του, ενώ δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.
Εφόσον κριθεί σκόπιμη, εκ μέρους του Δήμου, η άσκηση τού δικαιώματος προαίρεσης, θα ληφθεί σχετική
απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.
Η απόφαση έγκρισης άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να ληφθεί, τουλάχιστον, τρεις (3) μήνες
πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης.
Στη συνέχεια, μετά την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών και δημοσιονομικών πράξεων, κατά τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.
Αφορά σε 16.000 τεμάχια μετρητών νερού (CPV 38421100-3), αξίας 1 120 000,00 EUR και
8.000 τεμάχια υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (CPV 51100000-3) αξίας 128 000,00
EUR χωρίς Φ.Π.Α..

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Απαιτείται επίσκεψη στους χώρους εγκατάστασης και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

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

04/04/2019
S67
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3/7

EE/S S67
04/04/2019
158141-2019-EL

19PROC004738931 2019-04-05
- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

4/7

III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
— πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί, ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, η δανειοληπτική ικανότητα
(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις), όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 20 % της εκτιμώμενης αξίας τής σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο νομίμως αρμοδίου φορέα, που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον
προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το
έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, ποιο ποσό διατίθεται στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση
και πιστοδοτήσεις, ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της
διακήρυξης και ποιο ποσό, χωριστά, αφορά σε εγγυητικές επιστολές,
— μέσο γενικό κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων δηλούμενων οικονομικών χρήσεων (έτη 2015, 2016 και 2017
αθροιστικά), τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., και
— να μην έχει για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017), περισσότερες από
1 φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
— εμπειρία ότι έχει εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία, δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις αντίστοιχων
προμηθειών / εγκαταστάσεων εξοπλισμού τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης με χρήση προγραμματιζόμενων
λογικών ελεγκτών (PLC), συστημάτων SCADA, τηλεμετρικών καταγραφικών (data loggers) και διατάξεων
διαχείρισης πίεσης, όπου η κάθε εφαρμογή θα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου, τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με το 30 % της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
— εμπειρία ότι έχει εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία, δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις αντίστοιχων
προμηθειών / εγκαταστάσεων εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης (AMR)
δικτύων ύδρευσης, όπου η κάθε εφαρμογή θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, 500 Τοπικούς Σταθμούς και θα έχει
ελάχιστο προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με 60 000,00 EUR χωρίς Φ.Π.Α.,
— εμπειρία ότι έχει εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία, δύο (2) τουλάχιστον συναφείς ή αντίστοιχες
συμβάσεις προμηθειών του βασικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει η δημοπρατούμενη προμήθεια,
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— μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και διευθυντικά στελέχη τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων, κατά τα
τελευταία 3 έτη (έτη 2016, 2017 και 2018),
— κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή. Για την κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα, αίθουσα
παρακολούθησης εφαρμογών και φύλαξης δεδομένων, και εξοπλισμό εντοπισμού και επισκόπησης δικτύων
(γαιόφωνα, συσχετιστές, συστήματα επισκόπησης αγωγών κ.λπ.).
Ως πέρας της απαιτούμενης πενταετούς εμπειρίας απόδειξης τής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Ως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: 88 314,00 EUR.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης: 5 % επί της αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α..
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 30 000,00 EUR.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Χρηματοδότηση 3 720 000,00 - Φιλόδημος Ι
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:
1) τμηματικά, στο 100 % της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης των ειδών, μετά την οριστική
παραλαβή αυτών·
2) εφόσον το αιτηθεί ο ανάδοχος, με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστό 50 % της συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.1) της παρούσης, και την καταβολή του υπολοίπου, είτε
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ,
αναλογικά με κάθε πρωτόκολλο παραλαβής, κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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 των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς·
3) στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας.

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/05/2019
Τοπική ώρα: 15:00

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

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/05/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr. Διαγωνισμός με συστημικό αριθμό: 72405.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Αθήνα / Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
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ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Αθήνα / Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/04/2019
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