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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602485-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων
2019/S 245-602485

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίας 7
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Κωδικός NUTS: EL542
Ταχ. κωδικός: 461 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyahg@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2665023223
Φαξ:  +30 2665028910
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyaig.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.deyaig.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ν.Π.Ι.Δ.)

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση - αποχέτευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. τής Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουνενίτσας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42996000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:deyahg@otenet.gr
http://www.deyaig.gr
http://www.deyaig.gr/
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προμήθεια αφορά στην αντικατάσταση μέρους του Η/Μ εξοπλισμού τής Ε.Ε.Λ., όπως:
— του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας,
— της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, προερχόμενα από βυτία και πιο συγκεκριμένα, προμήθεια μονάδας
προεπεξεργασίας,
— του εξοπλισμού της μονάδας αερισμού,
— των δεξαμενών καθίζησης,
— των αντλιοστασίων εντός της Ε.Ε.Λ. και πιο συγκεκριμένα, για τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος,
μεικτού υγρού, περίσσειας λάσπης και στραγγιδίων,
— του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης,
— του εξοπλισμού των προωθητικών αντλιοστασίων Α0 Α1 και Α2, και πιο συγκεκριμένα των αντλιών τους, του
υδραυλικού τους εξοπλισμού, των ηλεκτρικών πινάκων και εγκαταστάσεων,
— των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC, καθώς και του προγράμματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού
της Ε.Ε.Λ.,
— των ηλεκτρολογικών πινάκων και τοπικών χειριστηρίων,
— των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των μετασχηματιστών στην Ε.Ε.Λ., και στα προωθητικά αντλιοστάσια
Α0, Α1 και Α2.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 481 751.00 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
51500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η προμήθεια αφορά στην αντικατάσταση μέρους του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
(προμήθεια και εγκατάσταση), όπως:
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας, και πιο συγκεκριμένα
των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών, του κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων, της γέφυρας δεξαμενής εξάμμωσης,
των φυσητήρων, της διάταξης διαχωρισμού της άμμου και του λοιπού εξοπλισμού της δεξαμενής εξάμμωσης,
— εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων προερχόμενα από βυτία και πιο
συγκεκριμένα, προμήθεια μονάδας προεπεξεργασίας DAFF, για την εξομάλυνση τού ρυπαντικού φορτίου των
βοθρολυμάτων με τα αστικά λύματα,
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας αερισμού (αναδευτήρες δεξαμενών
αερισμού, φυσητήρες αερισμού, σωληνώσεις και διαχύτες),
— αντικατάσταση του εξοπλισμού των δεξαμενών καθίζησης (μειωτήρες περιστροφικών ξέστρων και βάσεις
χοανών συλλογής επιπλεόντων),
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— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων εντός της Ε.Ε.Λ., και πιο συγκεκριμένα των αντλιών
και του υδραυλικού εξοπλισμού, για τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ιλύος, μεικτού υγρού, περίσσειας λάσπης
και στραγγιδίων,
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της μονάδας απολύμανσης (δοσομετρικές αντλίες
χλωρίωσης, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα, υδραυλική εγκατάσταση μονάδας),
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των προωθητικών αντλιοστασίων Α0 Α1 και Α2, και πιο
συγκεκριμένα των αντλιών τους, του υδραυλικού τους εξοπλισμού, των ηλεκτρικών πινάκων και εγκαταστάσεων,
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των οργάνων ελέγχου της διεργασίας, του PLC, καθώς και του
προγράμματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ.,
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών πινάκων, και τοπικών χειριστηρίων,
— αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, και των μετασχηματιστών στη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού και τα προωθητικά αντλιοστάσια Α0, Α1 και Α2.

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: 3 481 751.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση, υπό τις προϋποθέσεις τού άρθρου 206 του Ν.4412/16.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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
Ένταξη τού έργου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», με αριθμ. πρωτ. 21397 /22.3.2019 και ΑΔΑ:
ΨΝΜΔ465ΧΘ7-838, από το Υπουργείο Εσωτερικών - Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και
Αναπτυξιακής Πολιτικής - Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.. Αποτελεί το 1ο υποέργο
του εγκεκριμένου έργου «Αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας».

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:
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.



EE/S S245
19/12/2019
602485-2019-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 4 / 7

19/12/2019 S245
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 7

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:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, 1 τουλάχιστον μέλος της
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
— πιστοληπτική ικανότητα: Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα
(χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις), όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 50 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α.,
— αθροιστικά, ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017 και
2018), τουλάχιστον ίσο με το 100 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (από 1.1.2016 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού),
να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε υφιστάμενη
και λειτουργούσα Ε.Ε.Λ. ή και σε αντλιοστάσια λυμάτων, με προϋπολογισμό τουλάχιστον το 20 % του
προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας (προ Φ.Π.Α.).
Υποχρεωτικά, οι παραπάνω συμβάσεις θα περιλαμβάνουν την προμήθεια ή αντικατάσταση ή αποκατάσταση -
επισκευή σταθμού προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, φρεατίου άφιξης, αντλιοστασίου ανύψωσης, εξοπλισμού
αντιδραστήρων ενεργού ιλύος και σταθεροποίησης πρωτοβάθμιας ιλύος, αντλιοστασίου πρωτοβάθμιας
καθίζησης, δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης, εγκαταστάσεων απολύμανσης,
πινάκων ισχύος, ρυθμιστών στροφών (inverters), συστήματος βιομηχανικού αυτοματισμού (PLC-SCADA),
μετασχηματιστών διανομής ισχύος.
Στην απόδειξη της τεχνικής - επαγγελματικής ικανότητας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις που θα
βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του εργοδότη και συγκεκριμένα τα υπογεγραμμένα
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και τα συνοδευόμενα σε αυτά τεχνικά
έγγραφα ανάλυσης.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν υπογραφεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ή άλλος φορέας είχε εκτελέσει τα ανωτέρω ως μέλος κοινοπραξίας, θα
πρέπει το ποσοστό συμμετοχής του στην κοινοπραξία να ήταν μεγαλύτερο ή ίσο από 50 %·
β) να διαθέτουν το ακόλουθο προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:



EE/S S245
19/12/2019
602485-2019-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 5 / 7

19/12/2019 S245
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 7

— ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., ως υπεύθυνο επίβλεψης της εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με εμπειρία σε εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.,
— μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., ως υπεύθυνο επίβλεψης της εγκατάστασης του μηχανολογικού
εξοπλισμού, με εμπειρία σε εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,
— μηχανικό αυτοματισμού Π.Ε. ή Τ.Ε., ως υπεύθυνο της εγκατάστασης τού εξοπλισμού αυτοματισμού, με
εμπειρία σε εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματισμών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/16.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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: 27/01/2020
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: 11 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/02/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηγουμενίτσα.

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
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 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:
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 τού αναθέτοντος φορέα, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος
φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

www.aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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