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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 846/2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για

τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των
κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της
Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target
Model».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την Αθήνα, στις 11/09/2019 και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει, και ιδίως
τις διατάξεις του άρθρου 31.
2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης –Διατάξεις για
το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στη
αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει ,και
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121)όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του
άρθρου 21.
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕK A΄
147), όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ Α΄ 145), όπως ισχύει.
7. Την διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως
ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 569/2019 Απόφαση ΡΑΕ για την Έγκριση Πραγματοποίησης
Δαπάνης που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό,
την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και
εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
υπό καθεστώς Target Model κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.
(ΑΔΑ:6Λ00ΙΔΞ-ΑΨΗ, ΑΔΑΜ: 19REQ005240896 ).
10. Την υπ’αριθμ. ΕΑΠΥ
19REQ005252019

8/2019

με

ΑΔΑ:

6Ξ75ΙΔΞ-ΥΚ5,

ΑΔΑΜ:

11. Την υπ’ αριθμ. 282/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΤΜΙΔΞΤΕΙ, ΑΔΑΜ: 19REQ005275423), με αρ. κτχ στο π.σ.2.841/2019).
12. Την υπ’ αριθμ. 782/25.7.2019 (ΑΔΑ: 9ΑΧ0ΙΔΞ-ΦΡ4) Απόφαση της ΡΑΕ για την
έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για
το έργο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την
ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και
εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model».
13. Την υπ’αριθμ. 4/2019 σχετική Διακήρυξη της ΡΑΕ που αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ στις 2/8/2019, με ΑΔΑΜ 19PROC005390068 και την περίληψη της
Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΥΞΛΙΔΞ-ΔΘ9, ΑΔΑΜ:19PROC005390095).
14. Τα από 11/9/2019 έγγραφα αιτήματα οικονομικών φορέων για παράταση της
προθεσμίας υποβολής προσφορών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογή όλων
των δικαιολογητικών που απαιτεί η διακήρυξη.
15. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία των προσφορών.
16. Το γεγονός ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με την επαύξηση
του ανταγωνισμού και τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων οικονομικών
φορέων, χωρίς να διαμφισβητηθεί το επίπεδο των συμμετεχόντων όπως
προβλέφθηκε με την υιοθέτηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στη Διακήρυξη
και με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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Αποφασίζει:
Την
παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον
εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων,
κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model», μέχρι Παρασκευή 4
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 (δωδεκάτη μεσημβρινή). Αντίστοιχα
μετατίθεται και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 4
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.
Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, με
συνημμένες διευκρινίσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα.

Αθήνα, 11/09/2019
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4/2019 -ΑΔΑΜ: 19PROC005390068
1. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: παρατείνεται
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 (δωδεκάτη μεσημβρινή).

έως

2. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 13:00.

3. Σημείο 6.2.(β) της Διακήρυξης: Έχει γραφτεί εκ παραδρομής « …την
τελευταία τριετία» ενώ το ορθό είναι «….την τελευταία πενταετία».
Επομένως, ισχύει: "Να έχουν εκτελέσει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια τρία (3) ή
περισσότερα έργα που αφορούν στην Ελληνική αγορά ηλεκτρική ενέργειας και
να διαθέτουν ελληνόφωνους συμβούλους για το Έργο. Προς τούτο, δηλώνουν
στο κεφάλαιο Γ, 1 του Μέρους IV του ΤΕΥΔ, κατάλογο των ως άνω έργων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, με αναφορά στον τίτλο του
έργου και στην επωνυμία του πελάτη (ή τη φύση/ δραστηριότητα του πελάτη αν
το όνομα είναι εμπιστευτικό)".
4. Σημείο 6.2.(γ) της Διακήρυξης: Έχει γραφτεί εκ παραδρομής την
«…τελευταία τριετία …», ενώ το ορθό είναι «….. την τελευταία
πενταετία….». Επομένως, ισχύει: "Να έχουν εκτελέσει τα τελευταία πέντε (5)
χρόνια, τουλάχιστον δύο (2) έργα σχετικά με τον σκοπό της παρούσας
Προκήρυξης. Προς τούτο, δηλώνουν στο κεφάλαιο Γ, 1 του Μέρους IV του
ΤΕΥΔ, κατάλογο των ως άνω έργων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
πενταετία, με αναφορά στον τίτλο του έργου και στην επωνυμία του πελάτη (ή
τη φύση/ δραστηριότητα του πελάτη αν το όνομα είναι εμπιστευτικό)".
5. Σημείο 8.6 (β) της Διακήρυξης: Έχει γραφτεί εκ παραδρομής «κατάλογο
τουλάχιστον δύο (2) έργων…» ενώ το ορθό είναι : «κατάλογο, τουλάχιστον
τριών (3) έργων, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία», όπως
δηλαδή αναφέρεται και στο 6.2.β.
6. Σημείο: 9.2 της Διακήρυξης: Έχει γραφτεί εκ παραδρομής «…..τα τρία
τελευταία έτη εκτελέστηκαν επιτυχώς». Ενώ το ορθό είναι: «Περαιτέρω,
υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε ο υποψήφιος τα πέντε
τελευταία έτη εκτελέστηκαν επιτυχώς».
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