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Ελλάδα-Ρίο: Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
2018/S 142-325779
Προκήρυξη σύμβασης
Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Σημείο(α) επαφής: Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Πατρών - Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και
Κληροδοτημάτων
265 04 Ρίο Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610997349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.upatras.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κωδικός NUTS EL632

26/07/2018
S142
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/7

ΑΔΑ: 7Σ7Ν469Β7Θ-ΑΜ7

EE/S S142
26/07/2018
325779-2018-EL

18PROC003497572 2018-07-30

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στην
Πανεπιστημιούπολη του Ρίου και στις εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Αγρίνιο, λόγω:
α) εκτεταμένων βλαβών που δεν χρήζουν επισκευής και
β) αυξημένων αναγκών κλιματισμού.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
42512000, 42511110, 45331220

II.1.7)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)

Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
3
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 289 360,00 EUR

II.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 90 (από την ανάθεση της σύμβασης)

2/7

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 1
Ονομασία: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 9.000 24.000 BTU/h
1)
Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια και εγκατάσταση 170 κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 9.000 24.000 BTU/h.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
42512000, 42511110, 45331220

3)

Ποσότητα ή έκταση
1
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 174 210,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
σε ημέρες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2
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Ονομασία: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, οροφής ονομαστικής ισχύος
34.000 BTU/h, κλιματιστικού μηχανήματος δικτύου αεραγωγών (καναλάτο), ονομαστικής ισχύος 48.000 BTU/h,
κλιματιστικού μηχανήματος δαπέδου, τύπου ντουλάπας, ονομαστικής ισχύος 45.000 BTU/h και 55.000 BTU/h
1)
Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, οροφής ονομαστικής ισχύος
34.000 BTU/h, κλιματιστικού μηχανήματος δικτύου αεραγωγών (καναλάτο), ονομαστικής ισχύος 48.000 BTU/h,
κλιματιστικού μηχανήματος δαπέδου, τύπου ντουλάπας, ονομαστικής ισχύος 45.000 BTU/h και 55.000 BTU/h —
ποσότητα: 19 μηχανήματα.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
42512000, 42511110, 45331220

3)

Ποσότητα ή έκταση
1
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 38 650,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
σε ημέρες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3
Ονομασία: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος-νερού για το κτίριο ΠΑΜ16 του Π.Π. & αντλίας
θερμότητας αέρα-νερού, σε πλήρη λειτουργία και αντικατάσταση δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού στο ΣΠΚ του Π.Π.
1)
Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, για το κτίριο ΠΑΜ16 και προμήθεια και
εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα - νερού, σε πλήρη λειτουργία και αντικατάσταση δικτύων σωληνώσεων
κλιματισμού, στο Σ.Π.Κ. του Π.Π. (ποσότητα: 2 αντλίες θερμότητας).
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
42512000, 42511110, 45331220

3)

Ποσότητα ή έκταση
1
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 76 500,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
σε ημέρες: 90 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
1) για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (EUR), ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισθείσας δαπάνης) της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες), το ποσό της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη του/των
τμήματος-ων για το/τα οποίο-α, προτίθεται ο υποψήφιος να καταθέσει προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς·
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2) για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20 000,00 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης.
III.1.2)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.:
2014ΣΕ54600022.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς,
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν τίθεται τέτοιο κριτήριο επιλογής.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν συνεργεία, τα οποία θα ικανοποιούν τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 01/2013. Περαιτέρω, οι
εργασίες που αφορούν στην ανάκτηση και τη διακίνηση των ψυκτικών ρευστών, θα πρέπει να εκτελούνται
από πιστοποιημένο μηχανικό (Π.Ε./Τ.Ε.) ή εργοδηγό ψυκτικών εγκαταστάσεων, ο οποίος θα εκδίδει και τα
απαιτούμενα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έγγραφα·
β) να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και καταλληλότητας των προϊόντων (π.χ. CE, Eurovent),
εγγύηση κατασκευαστή.

III.2.4)

Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)

Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
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III.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

5/7

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
14/18

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

IV.3.4)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
11.9.2018 - 18:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 17.9.2018 - 11:00
Τόπος:
Πανεπιστήμιο Πατρών (Κτίριο Α΄Διοίκησης, αίθουσα Συγκλήτου, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο).
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Νόμιμοι
εκπρόσωποι.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 12 μήνες.
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Α.Ε.Π.Π.
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016)
ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 4412/2016), άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες, από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται από τον προσφεύγοντα
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50 %) της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00 EUR) ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15 000,00 EUR). Αν
από τα έγγραφα της σύμβασης, δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης
της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 EUR).
Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς, για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της
σύμβασης, σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
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VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
25.7.2018
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