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(ii) Στάδιο Β.ΙΙ, που διζπεται από τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν, 

με τθν οποία ηθτείται θ υποβολι δεςμευτικϊν προςφορϊν για τθ 

ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ. 

4.2. Α’ Φάςθ (Ρροεπιλογι) 

4.2.1. Στθν Αϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ, οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να 

εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ με τθν υποβολι Φακζλου Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ειδικότερα ςτο Άρκρο 9 τθσ 

παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  

4.2.2. Σκοπόσ τθσ Αϋ Φάςθσ είναι θ προεπιλογι εκείνων των Υποψθφίων, που πλθροφν τα 

Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισπου ορίηονται ςτο Άρκρο 7 τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, 

ειδικότερα δε που πλθροφν τα Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ (παρ. 7.2 τθσ 

Ρρόςκλθςθσ)και αποδεικνφουν ότι διακζτουν, αφενόσ τθν απαιτοφμενθ 

Χρθματοοικονομικι και Οικονομικι Επάρκεια (παρ. 7.3 τθσ Ρρόςκλθςθσ) και, 

αφετζρου τθν απαιτοφμενθ Τεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα (παρ. 7.4 τθσ 

Ρρόςκλθςθσ) και τθν Καταλλθλότθτα για τθν Άςκθςθ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ 

(παρ. 7.5 τθσ Ρρόςκλθςθσ) για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό και τθν ανάκεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ. 

4.2.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα εξετάςει τουσ Φακζλουσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ που κα 

ζχουν υποβλθκεί και κα προςκαλζςει όλουσ τουσ Υποψθφίουσ, που πλθροφν τα 

Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ, να ςυμμετάςχουν ςτθ Φάςθ Β’ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ 

περιγράφεται κατωτζρω.  

4.3. B’ Φάςθ (Διάλογοσ και Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν) 

Θ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει δφο διακριτά και διαδοχικά ςτάδια, και 

ςυγκεκριμζνα το Στάδιο Β.Λ (Διάλογοσ) και το Στάδιο Β.ΛΛ (Υποβολι Ρροςφορϊν), κατά 

τα ειδικότερα οριηόμενα παρακάτω. 

4.4. Στάδιο Β.Ι τθσ B’ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ (Διάλογοσ) 

4.4.1. Κατά το Στάδιο Β.Λ τθσ Β’ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί επιςτολι από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτουσ Ρροεπιλεγζντεσ, με τθν οποία κα κλθκοφν να παραλάβουν 

τθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ ςε Διάλογο. Στθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ ςε Διάλογο κα 

κακορίηονται οι όροι, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα διεξαχκεί ο διάλογοσ, ςκοπόσ του 

οποίου είναι θ εκτίμθςθ ωσ προσ τισ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ ι νομικζσ λφςεισ που 

μπορεί να προςφζρει θ αγορά,κακϊσ και θ διερεφνθςθ και ο προςδιοριςμόσ των 

μζςων που μποροφν να ικανοποιιςουν με τον καλφτερο τρόπο τισ ανάγκεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςε ςχζςθ με το Ζργο. 

4.4.2. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι κα διεξάγει διάλογο με κακζναν από 

τουσ Ρροεπιλεγζντεσ ςχετικά με τισ βαςικζσ τεχνικζσ, χρθματοοικονομικζσ και νομικζσ 

παραμζτρουσ του Ζργου, μπορεί δε, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να 

ςυηθτθκοφν όλεσ ι οριςμζνεσ από τισ πτυχζσ τθσ Σφμβαςθσ Σφμπραξθσ. 

4.4.3. Στο ςτάδιο αυτό, προκειμζνου οι Ρροεπιλεγζντεσ να υποβάλουν τα ςχόλιά τουσ ι να 

εκπονιςουν τισ προτάςεισ, μελζτεσ και λφςεισ τουσ, κα τεκεί ςτθ διάκεςθ των 
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Ρροεπιλεγζντων, κατά τθν απόλυτθ και ελεφκερθ κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κάκε 

ςτοιχείο που είναι χριςιμο για τθν περιγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ςε ςχζςθ με το Ζργο. 

4.4.4. Κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του Διαλόγου οι Ρροεπιλεγζντεσ, κατά τθν απόλυτθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα καλοφνται κατά περίπτωςθ να 

ςχολιάςουν ι να προτείνουν τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ του Ζργου, 

ςφμφωνα με όςα ζχει κζςει υπόψθ τουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ι/και να κατακζτουν 

προτάςεισ, μελζτεσ και λφςεισ για τθν οριςτικοποίθςθ του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ του 

Ζργου, κακϊσ και για τθ νομικι και χρθματοοικονομικι οργάνωςθ του Ζργου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οικείασ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ ςε Διάλογο, και 

ενδεχομζνωσ να παρουςιάηουν αυτζσ ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια όργανα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

4.4.5. Θ ςυμμετοχι ςτο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι του 

Ρροεπιλεγζντοσ ςτο Β.ΛΛ Στάδιο του Διαγωνιςμοφ (Υποβολι Ρροςφορϊν), ςφμφωνα με 

τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν.  

4.4.6. Κατά τθ διάρκεια του Διαλόγου, θ Ανακζτουςα Αρχι κα εξαςφαλίςει τθν ίςθ 

μεταχείριςθ όλων των Ρροεπιλεγζντων μεριμνϊντασ, μεταξφ άλλων, για τθν παροχι 

τθσ ίδιασ επακριβϊσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ Ρροεπιλεγζντεσ. Οι προτάςεισ, λφςεισ και 

εν γζνει πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από ζναν 

Ρροεπιλεγζντα και οι οποίεσ κα χαρακτθριςτοφν ωσ εμπιςτευτικζσ κατά το άρκρο 21 

του ν. 4412/2016, δεν κα γνωςτοποιθκοφν ςτουσ άλλουσ Ρροεπιλεγζντεσ χωρίσ τθ 

ςυναίνεςι του.  

4.4.7. Θ Ανακζτουςα Αρχι, αφοφ επιλζξει τθ λφςθ ι τισ λφςεισ που ανταποκρίνονται  κατά 

τον βζλτιςτο τρόπο ςτισ ανάγκεσ τθσ, κα κθρφξει τθ λιξθ του Διαλόγου (Στάδιο Β.Λ του 

Διαγωνιςμοφ) και κα ενθμερϊςει ςχετικά τουσ Ρροεπιλεγζντεσ που ζλαβαν μζροσ.   

4.4.8. Το Στάδιο Β.Λ περαιϊνεται με τθν ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι του οριςτικοφ 

Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ του Ζργου και τθν ζγκριςθ των τευχϊν τθσ Ρρόςκλθςθσ 

Υποβολισ Ρροςφορϊν του επόμενου και τελικοφ Σταδίου Β.ΛΛ τθσ Β’ Φάςθσ του 

Διαγωνιςμοφ.  

4.5. Στάδιο Β.ΙΙ τθσ B’ Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ (Δεςμευτικζσ Ρροςφορζσ) 

4.5.1. Μετά τθ λιξθ του Σταδίου Β.Λ, εκκινεί το Στάδιο Β.ΛΛ του Διαγωνιςμοφ. Ειδικότερα, κα 

αποςταλεί επιςτολι από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα κλθκοφν οι 

Ρροεπιλεγζντεσ να παραλάβουν τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν, όπωσ αυτι 

κα ζχει οριςτικοποιθκεί, με βάςθ τθν οποία κα υποβλθκοφν οι Δεςμευτικζσ 

Ρροςφορζσ. Θ Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν κα τάςςει εφλογθ προκεςμία 

παραλαβισ των προςφορϊν, θ οποία κα ανζρχεται ςε 30 θμζρεσ τουλάχιςτον από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ. 

4.5.2. Θ Σφμβαςθ Σφμπραξθσ κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Λ.Φ.Σ., 

όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ. 2.1.21 τθσ Ρρόςκλθςθσ (ιτοι τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ 

Ειδικοφ Σκοποφ  που κα ςυςτιςει ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ). 

4.5.3. Στθν περίπτωςθ που ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ Ρροςϊπων, τα μζλθ 

τθσ κα ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΑΕΕΣ με τα ίδια ποςοςτά ςυμμετοχισ, 






