
 

 

 
 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΥΠΟΥ MRS 4.400 ΔΥΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΟΓΚΟΥ»  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Μ26/102021 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.900,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

 

 
1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ  ΦΟΡΕΑΣ.  
 
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. (εφεξής ΕΔΑ 
Αττικής). 
 
2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

2.1 Τα είδη υλικών που αποτελούν αντικείμενο της Προμήθειας αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Αντικείμενο Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα 
Παραδόσεων της Αναλυτικής Προκήρυξης. Κάθε υποψήφιος που θα υποβάλει 
την προσφορά του θα πρέπει να συνεκτιμήσει και αποδεχθεί τους όρους της 
παρούσας παραγράφου.  

2.2 Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα τεύχη της Αναλυτικής Προκήρυξης.  

 
2.3. Η παραγγελία για το σύνολο των υλικών θα γίνει με μία εντολή φόρτωσης από 

την ΕΔΑ Αττικής. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια 
υλικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Αντικείμενο Προμήθειας και 
Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων. 
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2.4. Καθυστέρηση ή αδυναμία του Αναδόχου να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει οριστεί από την ΕΔΑ Αττικής, 
συνιστά μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων για παράδοση των 
υλικών και συνεπάγεται επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
12 του Τεύχους ΙΙ - Υπόδειγμα Σύμβασης και δικαίωμα της ΕΔΑ Αττικής να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 
2.5. Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στα INCOTERMS (2010) για παράδοση “DDP” “Insurance PAID BY 
supplier", δηλαδή ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με την (μέχρι και την παράδοση) 
δαπάνη ασφάλισης των υλικών κατά παντός κινδύνου. 

 
2.6. Οι προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης μπορούν να παραταθούν μονομερώς 

από την ΕΔΑ Αττικής με έγγραφη δήλωση προς τον Προμηθευτή. 
 

2.7. Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της 
παράδοσης των υλικών και το αργότερο για έξι (6) μήνες. 

 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3.1. Ο συνολικός κατ’ ανώτατο όριο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια υλικών, 
σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι – Αντικείμενο Προμήθειας και 
Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των Δέκα 
Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (€19.900,00). Στα ανωτέρω ποσά δεν 
περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).     

3.2. Ο ως άνω προϋπολογισμός αποτελεί ενδεικτική πρόβλεψη και η ΕΔΑ Αττικής σε 
καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το σύνολο του ανωτέρω 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 
4.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

4.1. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη. 

4.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις Διαδικασίες Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων και Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ Αττικής, την Ευρωπαϊκή 
και την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις 
μεταξύ ΕΔΑ Αττικής και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. 
Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της 
Αθήνας. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Αναλυτική Προκήρυξη και τις ισχύουσες Διαδικασίες Ανάθεσης και 
Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ 
Αττικής όπως κατωτέρω περιγράφεται. Οι ανωτέρω Διαδικασίες θα 
εφαρμόζονται επίσης στη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

4.3. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση δύναται, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αφότου η 
ΕΔΑ Αττικής γνωστοποίησε, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, την 
απόφασή της για οποιαδήποτε  φάση του Διαγωνισμού, να ασκήσει ένσταση 
ενώπιον της ΕΔΑ Αττικής. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο της ΕΔΑ 
Αττικής του αμέσως ανωτέρου επιπέδου από εκείνο που έλαβε την απόφαση επί 
της οποίας υπάρχει η ένσταση. Η ΕΔΑ Αττικής γνωστοποιεί, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, την αιτιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. 
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4.4. Η ΕΔΑ Αττικής δεν υποχρεούται να προβεί σε κατακύρωση ή να συνάψει 
οιαδήποτε σύμβαση μετά το πέρας του Διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα 
να κηρύξει το Διαγωνισμό στο σύνολό του ή μέρος αυτού, άκυρο ή άνευ ισχύος 
για οποιοδήποτε λόγο και να διακόψει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο ή να 
επανεκκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε 
στάδιο. Μια τέτοια ενέργεια δεν παρέχει το δικαίωμα σε κανένα πρόσωπο να 
προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΕΔΑ Αττικής. 

4.5. Η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να επαναλάβει 
ή να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας, για οποιονδήποτε λόγο, αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωση έναντι παντός. 

4.6. Η διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις: 

A’ ΦΑΣΗ – Έλεγχος Νομιμοποιητικών και Τεχνικής Καταλληλότητας 
Είναι η διαδικασία του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής (Υποφάκελος 
Α) και της Τεχνικής Προσφοράς (Υποφάκελος Β) που θα γίνει με βάση τα 
 κριτήρια των παρ. 3.10.1. και 3.10.2. αντίστοιχα της Αναλυτικής Προκήρυξης. 

Β’ ΦΑΣΗ – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
Στη Β’ φάση θα αποσφραγισθεί η Οικονομική Προσφορά (Υποφάκελος Γ) των 
Υποψηφίων οι οποίοι δεν θα έχουν αποκλεισθεί και θα έχουν κριθεί κατάλληλοι 
 κατά την Α’ Φάση. 

 
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

5.1.  Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από 
επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση 
κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από 
περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού 
υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του 
Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την 
Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην 
της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική 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.. 

5.2. Οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον εφόσον έχουν κατά μέγιστο 
όριο τρία (3) μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προσφορά της Κοινοπραξίας 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης ένα μέλος της Κοινοπραξίας πρέπει να 
έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 60% ως επικεφαλής (Leader) της 
Κοινοπραξίας. Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να ορίζονται στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό και αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής 
Προσφοράς. Μετά από την υποβολή της Προσφοράς δεν επιτρέπονται 
μεταβολές στα ποσοστά των μελών που συνθέτουν την Κοινοπραξία. Σε 
αντίθετη περίπτωση η προσφορά της Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5.3.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 
κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι κατασκευαστών Σταθμών Μέτρησης 
– Ρύθμισης Φυσικού Αερίου ή παρεμφερών υλικών, με έδρα χώρα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
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κράτους με συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε.. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
υποβολής υποψηφιότητας από κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση 
κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν 
από κοινού υποψηφιότητα, το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρείται 
τουλάχιστον από τον επικεφαλή της Κοινοπραξίας. 

5.4 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
να εγγραφούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών της εταιρείας 
cosmoONE Διαδικτυακή πύλη https://www.marketsite.gr ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» στο https://register.marketsite.gr/ 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 
«Επιλογή εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρμογές 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι 
Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.  

Η σύνδεση στα συστήματα της «cosmoONE» πραγματοποιείται στο 
https://www.marketsite.gr/, και η διαδικασία υποβολής προσφορών 
πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς πρόσβασης.  

 
Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής 
και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης 
Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 
17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 /ή στο email: 
support@cosmo-one.gr. 

 

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

6.1. Η Αναλυτική Προκήρυξη με τα Παραρτήματά της, καθώς και οι τροποποιήσεις 
της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής Μ.Α.Ε., 
www.edaattikis.gr/Διαγωνισμοί και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Διαγωνισμών στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της 
εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE».  

6.2.  Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την Αναλυτική Προκήρυξη της ΕΔΑ 
Αττικής, δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις επί των Τευχών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Διαγωνισμών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία 
χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που 
τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω 
του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών μέσω του δικτυακού τόπου ως 
ανωτέρω. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό 
τόπο της ΕΔΑ Αττικής. Οι εν λόγω αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και λοιπών 
αναγκαίων για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού πληροφοριών θα υποβάλλονται 

https://www.marketsite.gr/
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το αργότερο μέχρι και την 27/04/2022. Η ΕΔΑ Αττικής δεν θα κάνει δεκτές 
ερωτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.  

 
 
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 

7.1. Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής 
«sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του 
Συστήματος.  Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της 
ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως τις 
05/05/2022 και ώρα 15:00 που είναι η τελευταία προθεσμία και καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή της Προσφοράς. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  

7.2.  Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, όπως η 
ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.1. της παρούσας. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται.  

 
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

8.1.  Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να εσωκλείσουν στον Υποφάκελο Α: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2% επί του Προϋπολογισμού. Η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς. Προσφορές 
που δεν περιέχουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν αξιολογούνται και 
απορρίπτονται. 

8.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 4% επί του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης Προμήθειας. 


