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 Καλλιθέα Αττικής, 27  Ιανουαρίου 2022  

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» 

 
 
1ο Ερώτημα:  
«Αναφέρετε πως η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίνεται από τύπο της μορφής ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Τ.Ε.Α.) + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Θα ήθελα να με 
ενημερώσετε αν μια προσφορά της μορφής (ΤΕΑ + ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ )* ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Α θα 
ήταν αποδεκτή» 
 
Απάντηση: 
Η οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 
7.732.374,00 kWh, για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 1.922.154,42€, άνευ ΦΠΑ, με 
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους» πρέπει να υποβληθεί με την χρήση αποκλειστικά του 
υποδείγματος που παρέχεται από την διακήρυξη και τον σχετικό τύπο «ΤΙΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (Τ.Ε.Α.) + ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ». Το «Επιπλέον κόστος προμήθειας» 
περιλαμβάνει το σύνολο των πρόσθετων κέντρων κόστους που βαρύνουν τους Προμηθευτές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά την δραστηριότητα τους στην 
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
2ο Ερώτημα:  
«Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ωριαίων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των 
εγκαταστάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε., προκειμένου να 
είναι εφικτός ο καλύτερος δυνατός και πιο ακριβής προσδιορισμός του κόστους προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής οικονομικής 
προσφοράς για το ΚΠΙΣΝ.» 
 
Απάντηση: Οι ωριαίες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελούν μέρος των 
πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
3ο Ερώτημα:  
«Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες για τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 της σχετικής 
Διακήρυξης.» 
 
Απάντηση:  
Σύμφωνα με τον όρο 2.1.2 της Διακήρυξης («Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της 
Σύμβασης»), «οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την 
προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα 
Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της και τυχόν διευκρινίσεων, καθώς 
και τις σχετικές πληροφορίες για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αξίας της σύμβασης που 
θα παρασχεθούν από την Δικηγορική Εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» (Ομήρου 11, Αθήνα) 
για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, με την δημοσίευση της παρούσας Διακήρυξης, υπό την 
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προϋπόθεση υπογραφής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της 
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ». Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται με τις προϋποθέσεις 
που θέτει η Διακήρυξη σε usb stick και παραλαμβάνονται ως ανωτέρω ορίζεται.  
 
4ο Ερώτημα: 
«Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι προσφέροντες 
πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων … την τελευταία τριετία 
(από 01.01.2019 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) και αξίας τουλάχιστον 
ίσης με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης/ Επιπλέον, στο άρθρο 2.2.9.2 της 
διακήρυξης, στην παράγραφο Β.4, καθώς και στο άρθρο 2.4.3.2, περιγράφεται ότι για την 
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας απαιτείται κατάλογος παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020). 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται με κατάλογο σχετικών 
παραδόσεων κατά τα έτη 2018, 2019, 2020 ή κατά την περίοδο από το 2019 έως σήμερα.» 
 
Απάντηση:  
Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για την «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» 
καλύπτεται από τον όρο 2.2.9 της Διακήρυξης, στην παράγραφο Β.4., ήτοι από την 
προσκόμιση «καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας 
και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει 
με επιτυχία την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον παρόμοιας σύμβασης την περίοδο αυτή, ήτοι 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και αξίας τουλάχιστον ίσης με την εκτιμώμενη αξία του 
άρθρου 2.3 της παρούσας σύμβασης, καθώς και σχετική βεβαίωση εκτέλεσης του έργου».  
 

Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.  
---------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ-------------------------------------------- 
 


