ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972
Fax 2310 969430 promithiesfax@eyath.gr
E-mail promithies@eyath.gr

Θεσσαλονίκη 7/5/2020
Αρ. πρωτ. 7644

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ALEXANDRA KYRIAKIDOU
Ημερομηνία: 2020.05.07 14:25:29

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης
Νο14/2020 για την «Προμήθεια – μεταφορά και διανομή Φυσικού Αερίου στις
Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ), συνολικού
προϋπολογισμού, εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€), πλέον ΦΠΑ»

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, σχετικά με τον διαγωνισμό του θέματος,
παραθέτουμε τα εξής:
Ερώτημα 1
Στο άρθρο 2.2.5 και προκειμένου για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
του οικονομικού φορέα, αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
επί ποινή αποκλεισμού:
«Μέσο όρο του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών σε προμήθεια φυσικού αερίου κατά
τις τελευταίες τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε
συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των
δραστηριοτήτων του, μεγαλύτερο ή ίσο µε την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης
(900.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α)».
Ακολούθως και αναφορικά µε την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, στο άρθρο 2.2.9.2 και υπό στοιχείο Β.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι
πρέπει να προσκομισθεί µε των υποβολή της προσφοράς «Υπεύθυνη δήλωση µε
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του
οικονομικού φορέα σε προμήθεια φυσικού αερίου κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους
του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας
του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση που ο
Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
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διαχειριστικών χρήσεων, τότε η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αφορά όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος».
Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί:
Α) Δεδομένης και της απελευθέρωσης της αγοράς Φυσικού Αερίου το έτος 2018, και
της συνεπεία αυτής έναρξης από την εταιρεία μας του συγκεκριμένου ΚΑΔ, ήτοι της
Προμήθειας Φυσικού Αερίου, κατά το έτος αυτό, αλλά και του γεγονότος ότι η
διακήρυξη ρητά αναφέρεται σε κύκλο εργασιών από την εν λόγω δραστηριότητα,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ: εάν για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών θα
ληφθούν υπόψη μόνο τα έτη 2018 και 2019.
Β) Εφόσον δε η έναρξη του συγκεκριμένου ΚΑΔ έγινε εν μέσω του έτους 2018, με
αποτέλεσμα να μην συμπληρώνονται δύο πλήρη οικονομικά έτη, μπορεί να ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου κύκλου εργασιών, το διάστημα που η εταιρεία
ήταν ενεργή (ως προς την συγκεκριμένη δραστηριότητα) αναλογικά σε μήνες;
Γ) Εφόσον, τελικά, ληφθεί υπόψη και το οικονομικό έτος 2019 και δεδομένου ότι για το
οικονομικό αυτό έτος δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι ισολογισμοί, τι είδους έγγραφα
είναι δυνατόν να προσκομιστούν για την ως άνω απόδειξη των οικονομικών στοιχείων
έτους 2019.
Απάντηση
(Α) Με βάση τα άρθρα (2.2.5) και (2.2.9.2 Β3), μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη και
λιγότερες από 3 ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις για τον υπολογισμό του μέσου όρου
κύκλου εργασιών που αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου
(Β) Η δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου είναι μία δραστηριότητα με
εποχική διακύμανση. Με βάση τα άρθρα (2.2.5) και (2.2.9.2 Β3), απαιτείται στον
υπολογισμό του μέσου όρου κύκλου εργασιών να συμμετάσχουν πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις. Επομένως δεν είναι αποδεκτό να συμμετάσχει στον υπολογισμό μία
διαχειριστική χρήση μερικών μηνών.
(Γ) Σύμφωνα με το άρθρο (2.2.9.2 Β3), προς απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής

επάρκειας

προσκομίζονται,

όταν

ζητηθεί,

οικονομικές

καταστάσεις που την αποδεικνύουν.
Ερώτημα 2
Στο Άρθρο 2.4.4 αναφέρεται ότι η Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) εκφράζεται σε €/kWh
και θα είναι σταθερή για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Στο ίδιο Άρθρο
αναφέρεται ότι η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου
«Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = (ΟΜΤΕ) + (ΜΧΕ) + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)».
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Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης (ΟΜΤΕ) καθώς και η
Μοναδιαία

Χρέωση

Ευελιξίας,

αποτελούν

κυμαινόμενα

μεγέθη

τα

οποία

διαμορφώνονται με βάση την τιμή της ετήσιας δημοπρασίας της ΔΕΠΑ, όπως αυτή
ανακοινώνεται κάθε τρίμηνο του τρέχοντος έτους, και βάσει της ισοτιμίας αναφοράς
$/€, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΚΤ σε μηνιαία βάση, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι
το μέγεθος το οποίο θα είναι σταθερό καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου,
ακόμη και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θα κληθεί να προμηθεύσει υπερβάλλουσα ή
υπολειπόμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου από την συμβατική, είναι το Περιθώριο
Κέρδους (ΠΚ) και όχι η Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ).
Παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί η ισοτιμία $/€ καθώς και οι ΟΜΤΕ και ΜΧΕ οι
οποίες θα ληφθούν υπόψιν για τον προσδιορισμό της Χρέωσης Προμήθειας (ΧΠ) για
τις ανάγκες του διαγωνισμού.
Απάντηση
Με βάση το άρθρο (2.4.4) και το Παράρτημα Δ:
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωση
Προμήθειας (ΧΠ) εκφραζόμενο σε €/KWh (ο λεγόμενος και λόγος αξιολόγησης στο
Παράρτημα Δ):
(ΑΘ) = (ΧΜ)+(ΧΠ)
Το άθροισμα (ΑΘ), όσο και οι χρεώσεις (ΧΜ) και (ΧΠ) θα πρέπει, στην υποβαλλόμενη
από εσάς, προσφορά, να είναι σταθερό/-ές και εκφρασμένο/-ές σε €/KWh.
Επομένως σχετικά με το ερώτημα, η απάντηση είναι ότι σταθερή θα είναι η Χρέωση
Προμήθειας (ΧΠ) και όχι μόνο το Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ).
Ερώτημα 3
Στο Άρθρο 2.4.2.4 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική
τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, θα πρέπει να συμπληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα σε €, όπως προκύπτει από
την εφαρμογή του τύπου ο οποίος περιγράφεται στο Άρθρο 2.4.4 ή ο Λόγος
Αξιολόγησης σε €/kWh, δηλαδή το άθροισμα της Χρέωσης Μεταφοράς και Χρέωσης
Προμήθειας, του Πίνακα του Παραρτήματος Δ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Απάντηση
Με βάση το άρθρο (2.4.4) και το Παράρτημα Δ:
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Εφόσον ο μειοδότης θα αναδειχθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα:
(ΑΘ) = (ΧΜ)+(ΧΠ)
θα πρέπει να συμπληρωθεί το ανωτέρω άθροισμα (ΑΘ) στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος που απαιτεί το άρθρο (2.4.2.4).
Ερώτημα 4
Στο Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς αναφέρεται ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού αναλυτικό υπολογισμό του Συμβατικού Τιμήματος.
Για τον ανωτέρω υπολογισμό παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός
ημερών Ν που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της Χρέωσης Διανομής και
ειδικότερα της Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής. Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε
ότι για τον υπολογισμό της Χρέωσης Διανομής θα ληφθούν υπόψιν οι συντελεστές για
Βιομηχανική Χρήση, όπως αυτοί ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΑΘΕΣΣ.
Απάντηση
Με βάση το άρθρο (2.4.4) και το Παράρτημα Δ:
Η Χρέωση Διανομής (ΧΔ) δίνεται από τον τύπο:
(ΧΔ) = (ΧΕΔ) + (ΧΔΔ) = (ΣΧΕΔ)*Q + (ΣΧΔΔ)*Q*24*Ν
όπου (ΧΕΔ) είναι η Χρέωση Ενέργειας Διανομής, (ΧΔΔ) είναι η Χρέωση
Δυναμικότητας Διανομής, (ΣΧΕΔ) είναι ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας Διανομής
(σε €/KWh), Q είναι η ποσότητα καταναλισκόμενης ενέργειας (σε KWh), (ΣΧΔΔ) είναι
ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής (σε €/KWh/h) και Ν είναι ο αριθμός
των ημερών προμήθειας.
Η ΧΔΔ είναι άμεσα εξαρτώμενη από τον αριθμό των ημερών (Ν) παροχής φυσικού
αερίου στα πλαίσια της σύμβασης. Επειδή δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς εκ των
προτέρων ο αριθμός των ημερών Ν για την χρονική περίοδο 10 μηνών της σύμβασης,
θεωρείστε ενδεικτικά ότι Ν= 305 ημέρες.
Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε τους συντελεστές (ΣΧΕΔ) και (ΣΧΔΔ)
για βιομηχανική χρήση, όπως αυτοί ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ-ΘΕΣΣ.
Στους υπολογισμούς για τη χρέωση διανομής, θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ενέργειας και
δυναμικότητας, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί για το έτος 2020 στην ιστοσελίδα της
ΕΔΑΘΕΣ και αναφέρεται και στη σελίδα 96 της Δ14/2020
Ερώτημα 5
Στο Άρθρο 2.2.6 Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρετε:
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«…Να έχουν εμπειρία: κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν
εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (προμήθεια φυσικού αερίου σε
μη οικιακούς πελάτες), συνολικής αθροιστικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του
προϋπολογισμού των 900.000€, χωρίς Φ.Π.Α. Η εμπειρία αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί
με μία ή περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες»
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν το παραπάνω ισχύουν και για εταιρείες οι
οποίες λειτουργούν για μικρότερο χρονικό διάστημα των 5 ετών, από την
ημερομηνία

δημοσίευσης

της

παρούσας

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο (2.2.6), που ορίζει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του
συμμετέχοντος, απαιτείται εμπειρία του συμμετέχοντα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη,
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

και

να

έχουν

εκτελέσει

συμβάσεις

προμηθειών

του

συγκεκριμένου τύπου (προμήθεια φυσικού αερίου σε μη οικιακούς πελάτες) συνολικής
αθροιστικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του προϋπολογισμού των 900.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου, και για συμμετέχοντες,
οι οποίοι λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 5 ετών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερώτημα 6
Στο Άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών», αναφέρετε:
«… Μειοδότης θα αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωσης
Προμήθειας (ΧΠ), εκφραζόμενο σε €/kWh, το οποίο αναλύεται στον κατωτέρω τύπο:
(ΑΘ) = (ΧΜ) + (ΧΠ)
όπου:
(ΧΜ) : Η Χρέωση Μεταφοράς εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερή για όλο το
Συμβατικό Χρονικό Διάστημα.
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Θα υπολογιστεί από τον προσφέροντα σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ
κατανάλωσης, ήτοι τα στοιχεία ημερήσιων καταναλώσεων της ΜΘΞ, για τα τρία
προηγούμενα έτη, 2017, 2018, 2019, όπως αυτά αναφέρονται στους αντίστοιχα
επισυναπτόμενους πίνακες στο Παράρτημα “Α”.
(ΧΠ) :Η Χρέωση Προμήθειας εκφράζεται σε €/kWh και θα είναι σταθερή για όλο το
χρονικό διάστημα της σύμβασης. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και
χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας, όπως επίσης και το
καθαρό εμπορικό περιθώριο του Αναδόχου. Επιπλέον περιλαμβάνει και τη τιμή χρέωσης
ανά kWh Φυσικού Αερίου όπως αυτή καθορίζεται από τη ΔΕΠΑ. Ουσιαστικά η Χρέωση
Προμήθειας προκύπτει από την εφαρμογή του κάτωθι τύπου:
Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = (ΟΜΤΕ) + (ΜΧΕ) + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)
όπου:
(ΟΜΤΕ): Η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας δημοπρασίας για τον
τρέχων μήνα κατανάλωσης όπως αυτή ανακοινώνεται από τη ΔΕΠΑ (σχετικός ιστότοπος
http://www.depa.gr), κάθε τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εκφρασμένη σε €/kWh, βάσει της
ισοτιμίας αναφοράς €/$, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΚΤ την πρώτη εργάσιμη μέρα του
επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης.
(ΜΧΕ): Η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας (σε USD/kWh), για το αντίστοιχο Τρίμηνο
(πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ, όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό
ιστότοπο της ΔΕΠΑ http://www.depa.gr
(ΠΚ): Το Περιθώριο Κέρδους ως περιγράφεται ανωτέρω.
Η χρέωση προμήθειας όπως προαναφέρθηκε, ανεξαρτήτως του άνω τύπου θα έχει
σταθερή τιμή και θα είναι στρογγυλεμένη στο 6 δεκαδικό ψηφίο…»
Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι, επιθυμείτε 2 διακριτές χρεώσεις (την ΧΜ & την
ΧΠ) ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα
υποβολής οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Δ’) καθώς και επίσης και η τελική
τιμή τιμολόγησης θα είναι ανεξάρτητη της διακύμανσης της Τιμής Ετήσιας
Δημοπρασίας όπως αυτή θα ανακοινώνεται.
Απάντηση
Με βάση το Άρθρο (2.4.4) και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα
Δ, θα πρέπει στην οικονομική προσφορά σας να αναφέρετε 2 διακριτές χρεώσεις, την
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(ΧΜ) και την (ΧΠ), καθώς και το άθροισμα αυτών, το (ΑΘ), το οποίο είναι και ο λόγος
αξιολόγησης. Όλες οι αναφερόμενες χρεώσεις [(ΧΜ), (ΧΠ), (ΑΘ)] θα πρέπει να είναι
σταθερές και εκφρασμένες σε €/KWh. Προφανώς θα είναι ανεξάρτητες της
διακύμανσης της Τιμής Ετήσιας Δημοπρασίας, όπως αυτή θα ανακοινώνεται κατά την
διάρκεια της σύμβασης.
Ερώτημα 7
Στο Άρθρο 2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών», αναφέρετε:
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασία ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο
Αναθέτοντας Φορέας, κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στην διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητείται από τους Οικονομικούς Φορείς να δεσμευτούν
με μια προσφορά προμήθειας με σταθερή τιμή, αρχικά για ένα εξαιρετικά μεγάλο
χρονικό διάστημα (12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού),
για μια προμήθεια η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πάρα πολλούς
εξωγενείς παράγοντες (όπως π.χ. διακύμανση τιμής πετρελαίου Brent στα διεθνή
χρηματιστήρια, αύξηση ή μείωση ρυθμού παραγωγής φυσικού αερίου, ισοτιμία
€/$, τυχόν κρίσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας σε τοπικό ή και παγκόσμιο
επίπεδο, κ.τ.λ.) για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του κινδύνου που
δημιουργούν για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατόπιν τούτου,
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εντός του
οποίου προτίθεστε να προχωρήσετε σε σύναψη σύμβασης με τον Ανάδοχο και
εκτέλεσης αυτής.
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Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την διαδικασία
αποκλεισμού η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός
φορέας δεν επιλέξει να παρατείνει την ισχύ της προσφορά του.
Απάντηση
Η σύναψη σύμβασης με τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Της σύναψής της θα
ακολουθήσει και η εκτέλεσή της. Σύμφωνα με το Άρθρο (2.4.5), εφόσον παρέλθει το 12
μηνο και δεν έχει συναφθεί η σύμβαση, τότε σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός
φορέας επιλέξει να μην παρατείνει την οικονομική προσφορά του, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις οικονομικές προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
Ερώτημα 8
Α) Στο άρθρο 2.4.4 και προκειμένου για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών αναφέρεται ότι:
«Μειοδότης θα αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωσης Προμήθειας
(ΧΠ), εκφραζόμενο σε €/KWh, το οποίο αναλύεται στον κατωτέρω τύπο:
(ΑΘ) = (ΧΜ) + (ΧΠ)
όπου
(ΧΠ) :Η Χρέωση Προμήθειας εκφράζεται σε €/KWh και θα είναι είναι σταθερή για όλο
το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και
χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας, όπως επίσης και το
καθαρό εμπορικό περιθώριο του Αναδόχου. Επιπλέον περιλαμβάνει και τη τιμή χρέωσης
ανά KWh Φυσικού Αερίου όπως αυτή καθορίζεται από τη ΔΕΠΑ. Ουσιαστικά η Χρέωση
Προμήθειας προκύπτει από την εφαρμογή του κάτωθι τύπου:
Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = (ΟΜΤΕ) + (ΜΧΕ) + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)»
Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) θα προκύπτει από μεταβλητούς
παράγοντες, όπως η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της Ετήσιας Δημοπρασίας
της ΔΕΠΑ (ΟΜΤΕ) και η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας (ΜΧΕ), κατά συνέπεια δεν
δύναται να είναι σταθερή. Εκείνο που δύναται να είναι σταθερό είναι το Περιθώριο
Κέρδους (ΠΚ), που καλείται να υποβάλει με την οικονομική του προσφορά ο κάθε
υποψήφιος οικονομικός φορέας.
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Παρακαλούμε. λοιπόν, όπως επιβεβαιωθεί ότι για την ανάδειξη του Μειοδότη και στον
συνακόλουθο αυτής τύπο, η αναφορά της τιμής «Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ)» έχει γίνει
εκ παραδρομής, αντί του ορθού «Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)».
Β) Παρακαλούμε όπως για τον υπολογισμό του συμβατικού τιμήματος και για λόγους
ορθής σύγκρισης, διευκρινιστεί ποια ακριβώς Οριστική Μοναδιαία Τιμής Εκκίνησης
της Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ (ΟΜΤΕ), καθώς και ποια ακριβώς Μοναδιαία
Χρέωση Ευελιξίας (ΜΧΕ), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς.
Γ) Παρακαλούμε όπως για τον υπολογισμό του συμβατικού τιμήματος και για λόγους
ορθής σύγκρισης διευκρινιστεί ποια θα είναι η «Ισοτιμία αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου
Η.Π.Α.» που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς.
Απάντηση:
Για τα ερωτήματα Α), Β), Γ): Με βάση τα άρθρο (2.4.4) και το Παράρτημα Δ,
μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή
στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωση Προμήθειας
(ΧΠ), εκφραζόμενο σε €/KWh (ο λεγόμενος και λόγος αξιολόγησης στο Παράρτημα
Δ):
(ΑΘ) = (ΧΜ)+(ΧΠ)
Το άθροισμα (ΑΘ), όσο και οι χρεώσεις (ΧΜ) και (ΧΠ) θα πρέπει, στην υποβαλλόμενη
από εσάς, προσφορά, να είναι σταθερό/-ές και εκφρασμένο/-ές σε €/KWh.
Επομένως σχετικά με το ερώτημα, η απάντηση είναι ότι για την ανάδειξη του Μειοδότη
και στον συνακόλουθο αυτής τύπο, η αναφορά της τιμής «Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ)»
είναι ορθή.
Ερώτημα 9


Άρθρο 5.5 (σελ.52):

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου αφορούν προμήθειες
άλλου τύπου και δεν είναι συμβατές με το αντικείμενο προμήθειας της παρούσας
διακήρυξης. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει κάτι διαφορετικό.
Απάντηση:
Άρθρο 5.5.
Το Άρθρο 5.5. αφορά και την συγκεκριμένη σύμβαση, καθώς ο όρος «αντικατάσταση
των υπηρεσιών με άλλες» ενδέχεται να αφορά συμπληρωματική υπηρεσία παροχής
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φυσικού αερίου σε χρονικό διάστημα εντός ή μετέπειτα του 10μήνου της συμβατικής
υποχρέωσης.
Ερώτημα 10


Άρθρο 2.4.4 (σελ.33-34) και Παράρτημα Δ (σελ.95-96):

Από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.4 για τον τρόπο υποβολής της Οικονομικής
Προσφοράς, κατανοούμε ότι επιθυμείτε από τους Οικονομικούς Φορείς την κατάθεση
Οικονομικών Προσφορών με σταθερές τιμές Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωσης
Προμήθειας (ΧΠ) για όλο το Συμβατικό Χρονικό Διάστημα.
Παρόλα αυτά και ειδικότερα για τη Χρέωση Προμήθειας, ο τύπος υπολογισμού της που
παραθέτετε στη σελ. 34 (Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = (ΟΜΤΕ) + (ΜΧΕ) +
Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ)) και βάσει του οποίου ζητείται στο Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς (Παράρτημα Δ) να υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός του Συμβατικού
Τιμήματος, περιλαμβάνει δύο μεγέθη (ΟΜΤΕ και ΜΧΕ) τα οποία υπόκεινται σε
διακύμανση. Επιπρόσθετα, βάσει των σχετικών δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ έναντι της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς επίσης και της εξέλιξης του μεριδίου της ΔΕΠΑ στην
αγορά φυσικού αερίου, δεν είναι δεδομένο ότι θα διεξαχθούν δημοπρασίες κατά τα
επόμενα έτη.
Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα κάτωθι:
 Αν επιθυμείτε τιμολόγηση (α) με σταθερή Χρέωση Προμήθειας ή (β) βάσει του
αναφερόμενου τύπου στο άρθρο 2.4.4 και το Παράρτημα Δ.
 Σε περίπτωση επιλογής του (β), υποθέτουμε θα πρέπει να αλλάξει και ο τύπος
ανάδειξης του Μειοδότη, ο οποίος λογικά θα πρέπει να προκύπτει από το άθροισμα
δυο σταθερών μεγεθών (π.χ. Χρέωση Μεταφοράς και Περιθώριο Κέρδους).
 Σε περίπτωση επιλογής του (β) και σε ενδεχόμενη μη διεξαγωγή των ετήσιων
δημοπρασιών της ΔΕΠΑ για τα έτη 2021 και 2022, παρακαλούμε να διευκρινιστεί
ο τρόπος τιμολόγησης που θα αντικαταστήσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.4
και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
 Σε περίπτωση επιλογής του (β), για την ορθή συμπλήρωση του Υποδείγματος
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος “Δ”, παρακαλώ διευκρινίστε ποιες
τιμές αναφοράς των κυμαινόμενων μεγεθών του τύπου θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη, ήτοι ποιες οι τιμές αναφοράς για ΟΜΤΕ, ΜΧΕ, και ισοτιμία $/€ (π.χ. θα
ληφθούν υπόψη οι τιμές ΟΜΤΕ και ΜΧΕ του προηγούμενου τριμήνου από αυτό
της διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και η ισοτιμία $/€ της πρώτης εργάσιμης
ημέρας του μήνα διεξαγωγής του διαγωνισμού – να διευκρινιστεί)
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Απάντηση:
Άρθρο 2.4.4. και Παράρτημα Δ
Με βάση τα άρθρο (2.4.4) και το Παράρτημα Δ, μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός
φορέας που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών
Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) εκφραζόμενο σε €/KWh (ο
λεγόμενος και λόγος αξιολόγησης στο Παράρτημα Δ):
(ΑΘ) = (ΧΜ)+(ΧΠ)
Το άθροισμα (ΑΘ), όσο και οι χρεώσεις (ΧΜ) και (ΧΠ) θα πρέπει, στην υποβαλλόμενη
από εσάς, προσφορά, να είναι σταθερό/-ές και εκφρασμένο/-ές σε €/KWh.
Επομένως σχετικά με το ερώτημα, η απάντηση είναι ότι η τιμολόγηση θα γίνεται με
σταθερή χρέωση προμήθειας.
Ερώτημα 11


Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής παρακαλώ όπως εξετάσετε
τη δυνατότητα, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, μόνο
ηλεκτρονικής υποβολής της Ε/Ε σε πρώτο χρόνο και την παράδοση του
πρωτότυπου άμεσα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Σε περίπτωση
απόρριψης από την πλευρά σας αυτής της εναλλακτικής και, λόγω των
παρατηρούμενων

καθυστερήσεων

στις

παραδόσεις

αλληλογραφίας

(με

υπαιτιότητα των εταιριών ταχυμεταφορών), παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για
την τήρηση της προθεσμίας των τριών (3) ημερών του άρθρου 2.4.3.1 (σημείο
Β) θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία του αποδεικτικού αποστολής (voucher) της
εταιρίας ταχυμεταφορών.
Απάντηση:
Επιβεβαιώνουμε, λόγω ειδικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν, ότι για την τήρηση της
προθεσμίας των τριών (3) ημερών του άρθρου 2.4.3.1 (σημείο Β) θα ληφθεί υπόψη η
ημερομηνία του αποδεικτικού αποστολής (voucher) της εταιρίας ταχυμεταφορών.
Ερώτημα 12


Άρθρο 6.1 (σελ. 90): «… Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει σταθερή,
αδιάλειπτη και αξιόπιστη προμήθεια του Φυσικού Αερίου…». Η συγκεκριμένη
πρόβλεψη θα πρέπει να εξαιρεί τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως και όλα τα
ενδεχόμενα που δεν εμπίπτουν στα όρια ευθύνης ή/και ελέγχου του
Προμηθευτή, όπως π.χ. η διακοπή τροφοδοσίας λόγω προγραμματισμένων
συντηρήσεων του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου ή βλαβών στο δίκτυο
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διανομής. Παρακαλώ για την επιβεβαίωσή σας και την παροχή πρόσθετων
διευκρινίσεων.
Απάντηση:
Άρθρο 6.1
Το Άρθρο 8 του Παραρτήματος Β (ΕΣΥ) ορίζει τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τον
τρόπο τεκμηρίωσής τους. Συγκεκριμένα:
Το Άρθρο (8.1) ορίζει τι θεωρείται Ανωτέρα Βία και αναφέρει ενδεικτικό κατάλογο
Περιστατικών Ανωτέρας Βίας. Το Άρθρο (8.2) αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβεί ο Προμηθευτής προκειμένου ένα επικαλούμενο, ως τέτοιο, από τον
Προμηθευτή περιστατικό, να αναγνωριστεί και να γίνει αποδεκτό ως λόγος μη
συμμόρφωσης με συγκεκριμένες συμβατικές απαιτήσεις. Το Άρθρο (8.3) προσδιορίζει
τον τρόπο τεκμηρίωσης του περιστατικού και τις προθεσμίες σχετικά τόσο με την
γνωστοποίηση όσο και με την τεκμηρίωση του περιστατικού.

Εσωτερική διανομή:
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/νση Οικονομικών

Ο Διευθυντής Οικονομικών
α/α
Νικόλαος Βακαλφώτης
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