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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 937/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

Ερώτηση 1  
 

1. Στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται ότι:  

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού, να 

έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου μετά των υπηρεσιών 

μεταφοράς και διανομής σε μη οικιακούς πελάτες, συνολικής αξίας 

τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης με το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού 

της παρούσας, ήτοι 1.066.666,66€ χωρίς Φ.Π.Α. και Ειδικό Τέλος.  

Το ποσό αυτό μπορεί να προκύπτει από την αξία είτε μίας είτε περισσοτέρων 

συμβάσεων αθροιστικά.». 

Παράλληλα, στο άρθρο 2.4.3 «Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και συγκεκριμένα στο 2.4.3.2 «Τεχνική 

Προσφορά», υπό στοιχείο β), ζητείται συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας 

 
1.Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 
 



 
 

 
 

συνοδευόμενη από κατάλογο των πελατών με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη 

ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου από αυτήν της ΕΑΒ. 

Παρακαλούμε αφενός όπως διευκρινίσετε αν σχετίζονται οι ως άνω 

αναφορές των άρθρων 2.2.6 και 2.4.3 ή αν αφορούν σε δύο διακριτές και 

άσχετες μεταξύ τους απαιτήσεις και αφετέρου όπως επιβεβαιώσετε ότι ο 

ζητούμενος κατάλογος του άρθρου 2.4.3 θα περιλαμβάνει και οικιακούς και 

μη οικιακούς πελάτες, με αθροιστικά ίση ή μεγαλύτερη ετήσια κατανάλωση 

φυσικού αερίου με αυτήν της ΕΑΒ.  

 
Ερώτηση 2 

2.Στο άρθρο 2.4.4 ««Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών και συγκεκριμένα στο 

εδάφιο γ΄: 

«Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (Μ) και 

Περιθωρίου Κέρδους (Κ), εκφραζόμενο σε €/kWh (μέχρι 5 δεκαδικά ψηφία) 

το οποίο αναλύεται στον κατωτέρω τύπο: Α= Μ ¹+Κ ²…» αναφέρεται ότι η 

μοναδιαίες τιμές χρέωσης Μεταφοράς (Μ) και Περιθωρίου Κέρδους (Κ) θα 

εκφράζονται σε €/kWh (μέχρι 5 δεκαδικά ψηφία). Παράλληλα, στο υπό 

στοιχείο δ) του ίδιου ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι: 

«δ) ότι όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί που απαιτούνται για τον 

προσδιορισμό μοναδιαίων τιμών (€/kWh) καθώς και το τελικό αποτέλεσμα 

θα γίνονται με στρογγυλοποίηση στο έκτο δεκαδικό ψηφίο. Τα ποσά σε (€) 

θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εντέλει σε ποιο δεκαδικό ψηφίο θα 

στρογγυλοποιούνται οι μοναδιαίες τιμές σε €/kWh.  

2. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν τον φάκελο 
«Οικονομικής προσφοράς», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Β της διακήρυξης 937/2022 και ως εκ τούτου απαιτείται 
να συμπληρώσουν και το σχετικό αρχείο xls με τίτλο «Πίνακας 
Οικονομικής προσφοράς με εκτιμώμενη ανάλυση χρεώσεων ανά έτος».  
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν στο αρχείο xls, όλα 
τα σκιασμένα κόκκινα κελιά στις κάθετες στήλες αρ.7,8 και 9, με ευθύνη 
τους.  
Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τα στοιχεία προς συμπλήρωση, «Συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους» (Κ) και «Χρέωση Μεταφοράς» (Μ) θα αναλύονται μέχρι το 5ο 
δεκαδικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή. 
Όσον αφορά τα στοιχεία προς συμπλήρωση, «εκτιμώμενο Σύνολο των 
εκτιμώμενων Ανταγωνιστικών Χρεώσεων», «εκτιμώμενο Σύνολο για 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις», «Ειδικό Τέλος (5%0)», «ΦΠΑ (6%)» και 
«Συμβατικό Τίμημα» θα αναλύονται μέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο μετά 
την υποδιαστολή. 

 
 



 
 

 
 

 

Ερώτηση 3  
3.Στο άρθρο 5 «Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της σύμβασης» και συγκεκριμένα στο άρθρο 

5.1 «Τρόπος Πληρωμής», παρακαλούμε όπως ορίσετε ειδικότερα τα ζητούμενα υπό 

στοιχεία α), β) και γ).  

Υπό στοιχείο α): ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της συνοδευτικής 

επιστολής επεξήγησης; 

Υπό στοιχείο β): ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο του ζητούμενου 

εγγράφου; 

Υπό στοιχείο γ): Εξ όσων γνωρίζουμε, μέχρι και σήμερα δεν εκδίδεται 

αντίστοιχο έγγραφο με πιστοποίηση μετρήσεων από την Δημόσια Επιχείρηση 

Δικτύων Αερίου – Δ.Ε.Δ.Α., παρά μόνο ο εν λόγω Διαχειριστής αποστέλλει 

προς τον Χρήστη Διανομής αρχείο excel με τα μετρητικά δεδομένα της 

εκάστοτε περιόδου.  

 

 
3.Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 

Ερώτηση 4 
4.Στο Παράρτημα Β’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και συγκεκριμένα σε ότι 

αφορά τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, με τίτλο «RFQ_937 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι τα κελιά που 

χρήζουν υποχρεωτικής συμπλήρωσης είναι τα εξής: Α.1, Α.1.4, Α.1.7, Α.1.9., Β.2.5, 

Β.2.8, Β.2.9, Β.6.6, Β.6.9, Γ.6, Γ.9, Δ.9, Ε.9, ΣΤ.6 και ΣΤ.9. 

4.Ισχύει η απάντηση 2, ανωτέρω. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Ακριβές Αντίγραφο 
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