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ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ. 
ΓΔΘ / ΚΛΑΓΟ ΑΗ ΑΘΔΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ:  Πξνκήζεηα πζζσξεπηέο – Μπαηαξίεο γηα ηηο Αηκνκνλάδεο 1 & 2 

ηνπ Κιάδνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ. 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

1. Η Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ Α.Δ. (εθεμήο ΓΔΗ Α.Δ. ή ΓΔΗ ή 

Δπηρείξεζε), Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Κ. 104 32, Αζήλα, πξνζθαιεί φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε θιεηζηφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο, γηα ηελ αλάδεημε 
Πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα 106 ζπζζσξεπηψλ – κπαηαξηψλ ησλ 
Αηκνκνλάδσλ 1 & 2 ηνπ Κιάδνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ. 

 

2. Κξηηήξην ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο, ηνπ 

δεηνχκελνπ είδνπο φπσο αλαθέξεηαη ζην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο δελ ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. 
 

3. Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηρείξεζεο, αλέξρεηαη 

ζε 17.738,04€. Ο Πξνυπνινγηζκφο απηφο απνηειεί ην αλψηαην φξην 
πξνζθνξάο. 

 

4. Η παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη ε απνζθξάγηζή ηνπο ζα γίλεη ζηα γξαθεία 
ηεο ΓΔΗ ΑΔ/Κιάδνο ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ, ζηηο 22/06/2020, εκέξα Γεςηέπα 

θαη ψξα 11.00 π.κ. (ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηήζεη ε Δπηρείξεζε, ελψπηνλ εθπξνζψπσλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 

 

5. ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο/ελψζεηο απηψλ), 
νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή 

ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. Οη πξνζθέξνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
δχν (2) κελψλ. Η άξζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, 

παξέρεη ζηελ Δπηρείξεζε ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. 

 

7. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη: 
7.1 ε δήισζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 
7.2 ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 

ππφδεηγκα 

7.3 Σα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή: 
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    7.3.1 ● Απνδεηθηηθά ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν 

         α. Απνδεηθηηθά Δκπεηξίαο 

         Καηάινγν Δλεξγεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη Πξνζθέξνληεο 

έρνπλ πξνκεζεχζεη, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, αληίζηνηρνπο 

ζπζζσξεπηέο. Η σο άλσ πξνυπφζεζε επαξθνχο θαη επηηπρνχο ρξήζεο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζζσξεπηψλ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε 

ηελ ππνβνιή, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ 

ζηνηρείσλ: 

 Ι. Βεβαηψζεηο ρξεζηψλ θαη θπξίσο απφ εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο νη 

ζρεηηθνί νίθνη έρνπλ θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο, ή  

ΙΙ. Καηαιφγνπο πσιήζεσλ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ κε ην δεηνχκελν 

απφ ηελ Γηαθήξπμε (είδνο) ζε ζπλδπαζκφ κε βεβαηψζεηο 

ρξεζηψλ, ή  

                     ΙΙΙ. Οπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο 
ηθαλνπνηεηηθήο πνηνηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ.  

β. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηνπλ ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο, 

θαηέρνπλ ηερλνγλσζία (knowhow) θαη ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ζε ζεηξά παξαγσγήο ζπζζσξεπηψλ Μνιχβδνπ – Ομέσο, 

θιεηζηνχ ηχπνπ, ηερλνινγίαο Valve Regulated Lead Acid (VRLA). ε 

πεξίπησζε Δκπνξηθνχ νίθνπ ζα δειψζεη ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Οίθν 

ζπζζσξεπηψλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ 

απαηηήζεηο.   

 

       ● Απνδεηθηηθά ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο γηα εκπνξηθφ νίθν 
ε πεξίπησζε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο Δκπνξηθνί Οίθνη, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 5, απηνί ζα 
δειψλνπλ, ηνλ παξαπάλσ Καηαζθεπαζηηθφ Οίθν ζπζζσξεπηψλ ν 

νπνίνο ζα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ελ ιφγσ Καηαζθεπαζηήο Οίθνο ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7.3.1 θαη 7.3.2.6 θαη 

επηπξφζζεηα λα ππνβάιεη δήισζε - δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο ηνπ 
Καηαζθεπαζηή κε ηνλ ζπκκεηέρνληα Δκπνξηθφ Οίθν γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ αηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε.    
 

       7.3.2.     Σερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο          

7.3.2. 1) Αλαθνξά ηνπ Οίθνπ Καηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηεο  έδξαο εγθαηάζηαζεο απηνχ. 
 

7.3.2. 2) Πιήξε, ξεηή θαη δεζκεπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (πεξηγξαθή, θ.α.), ρψξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.  
              ε πεξίπησζε Δκπνξηθνχ Οίθνπ, δήισζε – δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο 

ηνπ Καηαζθεπαζηή κε απηφλ.  
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  7.3.2.3) Πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ αθξηβψο 
εμνπιηζκνχ κε ηα πιήξε ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ θπιιαδίσλ απηψλ.  

 

7.3.2.4)  Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ Καηαζθεπαζηή πεξί πιήξνπο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή ηεο παξνχζεο. 
 

7.3.2.5)  Έγγξαθε δήισζε, εθ κέξνπο ηνπ Καηαζθεπαζηή, απνδνρήο ηεο 

δεηνχκελεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ππφ 
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ ηεχρνπο 
ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

7.3.2.6)    Σα απνδεηθηηθά πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο 
  Ο δηαγσληδφκελνο, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ην ίδην, ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο/έλσζεο πξνζψπσλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη Πηζηνπνίεζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαηά ην 

Πξφηππν ISO 9001/2008 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν Πξφηππν 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν  

ζε θξάηνο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 5, πνπ λα θαιχπηεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζζσξεπηψλ ηεο απηήο 

ηερλνινγίαο ζπζζσξεπηψλ (VRLA) ή ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

φηη ν ππφςε Οίθνο πιεξνί ηζνδχλακεο απαηηήζεηο πνηνηηθήο 

δηαζθάιηζεο. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηνπ «ηζνδπλάκνπ» θέξεη ν 

επηθαινχκελνο απηφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Θα 

επηζπλαθηνχλ θσηναληίγξαθα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ηζρπφλησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

7.3.2.7) Γήισζε, εθ κέξνπο ηνπ Καηαζθεπαζηή, πεξί δπλαηφηεηαο 
ππνζηήξημεο κε αληαιιαθηηθά ζηνηρεία ζπζζσξεπηψλ, ηδίνπ 

ηχπνπ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην πξνζθεξφκελν, γηα 
ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ 

 

7.3.2.8) Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιεπφκελσλ Γνθηκψλ Σχπνπ (Type 
Tests Reports) ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζζσξεπηψλ, ζχκθσλα κε 

ην Πξφηππν EN/IEC 60896-21-22:2004 (α/α δνθηκψλ Νν.1 έσο 
Νν.21) θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζε απηφ ¨Annex A¨ & ¨Annex 
B¨, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ EN/IEC 60896-21 & 22 θαζψο θαη ην 
αληίζηνηρν Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο (Certificate) κε ην 

Πξφηππν απηφ. Δπίζεο αληίγξαθν απφ θάζε άιιν Πηζηνπνηεηηθφ 
πκκφξθσζεο πξνο ηα ηζρχνληα ινηπά Γηεζλή & Δπξσπατθά 
Πξφηππα Καηαζθεπήο & Γνθηκψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4 & 2.13Α ηεο Σερληθήο 
Πξνδηαγξαθήο. 
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7.3.2.9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Πξνζθέξνληνο φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο 

ζηηο απνζήθεο ηνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 
(4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

αλάζεζεο. 
 

7.3.2.10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Πξνζθέξνληνο φηη ν πξνζθεξφκελνο 

ηχπνο ζπζζσξεπηψλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηηο ππάξρνπζεο 
ζπζηνηρίεο θαη βάζεηο ζπζζσξεπηψλ ησλ Μεραλψλ 1 & 2 ηνπ ΑΗ 
(αλάινγα κε ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν ζπζζσξεπηψλ) ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί θακία ηξνπνπνίεζε ζηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ππνδνκέο ηνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ ή Βεβαίσζε Δπίζθεςεο, 

ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ 
ΑΗ, πνπ ζα επηβεβαηψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ ΑΗ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηξνπνπνίεζεο απηψλ θαη αλαιπηηθή Μειέηε – Πξφηαζε 
Σξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνζθέξνληνο ζηνλ ρψξν ηνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο 
ζπζζσξεπηψλ έρεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ ηηο δεηνχκελεο, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.γ ησλ Λνηπψλ Σερληθψλ φξσλ 

θαη 4.3 ηνπ ηεχρνπο   «Σερληθή Πξνδηαγξαθή». 
 

7.3.2.11) Οπνηαδήπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, επηπιένλ 
ηερληθά ζηνηρεία ζεσξεί φηη ζα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 
θξίζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

 
7.4  ε Γήισζε πλππεπζπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 

ζχκπξαμε/έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  
 
8. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπηρείξεζεο αξρηθά θαζνξίδεη 

ηε ζεηξά κεηνδνζίαο κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο.  
ηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηππηθά θαη ηερληθά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηή πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπ επφκελνπ ζε ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληνο θ.ν.θ. 

 
9. Σπρφλ δηακαξηπξία νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηίζεηαη ππφςε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηε ζχλαςε ηεο 

χκβαζεο θαηά ηε θάζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

10. Σα ζρεηηθά ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο επίζεκεο 
ηζηνζειίδαο (site) ηεο Δπηρείξεζεο: https://eprocurement.dei.gr 
1200064480, φπνπ θαη παξέρνληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ παξαιαβή ηνπο 

νδεγίεο. 
 

 
πλεκκέλα: 
-   Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

- Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
-   Τπνδείγκαηα 

- ρέδην χκβαζεο  
 

 

https://eprocurement.dei.gr/
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           ΔΗΜΟΘΑ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  ΗΛΕΚΣΡΘΜΟΤ  Α.Ε. ΑΡΘΘΜΟ:    Ζ200  1200064480 

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟ  ΑΗ  ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ Ημ/νία ζκδοσεως:  29/05/2020 

           

           

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

           

           

Α/Α ΕΙΔΟ   ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟ Πποζθεπόμενερ ηιμέρ ζε € Αξία ζε € 

 
ΜΕΣΡΗΗ ΣΗΣΑ Ολογπάθωρ Απιθμηηικά 

ύνολα      
Απιθμηηικά  

 
1 

ΤΩΡΕΤΣΗ ΣΤΠΟΤ VRLA 
ΜΕ ΣΑ ΚΑΣΟΘΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: TEMAXIA 106       

   ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΣΑΗ 2V            
   ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 20oc             
 

  

600Ah (10hr Rate 1,8V/cell) 
660Ah (20hr Rate 1,8V/cell) 
555Ah (10hr Rate 1,7V/cell)            

              
   

ΔΙΑΣΑΕΙ 
ΜΗΚΟ: 301mm 
ΠΛΑΣΟ: 175mm 
ΤΨΟ: 331mm 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΨΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΛΟΤ: 366mm 

          
             
             
             
             
    

DESIGN LIFE AT 20oC: 15 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 0,28mΩ 
ΡΕΤΜΑ 
  

          
 

            
 

       
ςνολικό  Σίμημα : 

  

           

           

           

     
Ο Πποζθέπων 

    

           

           

           

     
     Τπογπαθή 

    

   
Ονομαηεπώνςμο,  Σίηλορ   Τπογπάθονηορ 

  

    
θπαγίδα  Οικονομικού  Φοπέα 

   

           

           

           Επιζήμανζη 
         Όλα ηα ποζά ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ ζε Εςπώ ππέπει να αναγπάθονηαι απιθμηηικώρ και ολογπάθωρ 

 
ζηιρ καηάλληλερ θέζειρ.  ε πεπίπηωζη διαθοπών μεηαξύ ηοςρ,  θα ςπεπιζσύοςν οι ολόγπαθερ ηιμέρ 
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Πεξίιεςε :  ΑΗ Αθεπινολάκκος – Ππομήθεια 106 ζςζζυπεςηών μολύβδος 

οξέυρ, κλειζηού ηύπος VRLA ονομαζηικήρ ηάζηρ 2Vdc έκαζηος.  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ηαζκνχ, ζπλνιηθά εθαηφλ έμη (106) αληαιιαθηηθψλ ζηνηρείσλ ζπζζσξεπηψλ  

ηερλνινγίαο  κνιχβδνπ – νμέσο θιεηζηνχ ηχπνπ (sealed lead acid battery), 

ηερλνινγίαο Valve Regulated Lead Acid (VRLA), νλνκαζηηθήο ηάζεο 2Vdc θαζ’ 

εθάζηνπ ζηνηρείνπ.  

 

1.1 Οη εθαηφλ έμη (106) ζπζζσξεπηέο  πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

ηξνθνδνζίαο εθεδξείαο δηαλνκήο ζπλερνχο ηάζεο 220Vdc ηεο Αηκνκνλάδαο#4 ηνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ, αληηθαζηζηψληαο αληίζηνηρνπο παιηνχο θαηεζηξακκέλνπο ζπζζσξεπηέο 

ηδίνπ ηχπνπ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη δηαζηάζεηο εγθαηεζηεκέλσλ ζπζζσξεπηψλ Μνλάδσλ Νν.3 & 4: 

 

Καηαζκεςαζηήρ: Sunlight 

Σύπορ: SVT 600 

Ονομαζηική ηάζη: 2V 

Υυπηηικόηηηα ζηοςρ 20οC: 600Ah (10hr Rate 1,8V/cell) 

Design Life at 20οC: 15 Υξφληα 

Δζυηεπική ανηίζηαζη: 0,28mΩ 

Δλάσιζηη επιηπεπηή ηάζη: 1,6V/Cell 

Πποηεινόμενη ηάζη θόπηιζηρ ζηοςρ 20οC: Float Voltage 2,25 – 2,30 V/Cell 

 

Γιαζηάζειρ ζηοισείος ζςζζυπεςηή 

Μήκορ Πλάηορ 
Ύτορ συπίρ 

πόλοςρ 

Ύτορ με 

πόλοςρ 

301mm 175mm 331mm 366mm 

 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζπζζσξεπηέο είλαη βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ ηδηαηηέξσο παρηάο 

επίπεδεο πιάθαο. Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιάθεο ζπγθνιιεηνχ ηχπνπ κε εηδηθά 

πιέγκαηα θξάκαηνο κνιχβδνπ – αζβεζηίνπ, ρακειφ επίπεδν πξφζκημεο, 

ζπγθνιιεκέλα κε ελεξγφ αληηδξφλ πιηθφ. 
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2. ΔΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Οη αηηνχκελνη λένη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θάησζη εηδηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

 

2.1 Να έρνπλ ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Ονομαζηική ηάζη: 2V 

Υυπηηικόηηηα ζηοςρ 20οC: Σνπιάρηζηνλ 600Ah (10hr Rate 1,8V/cell) 

Design Life at 20οC: 15 Υξφληα 

Δζυηεπική ανηίζηαζη: ≤0,35mΩ 

Δλάσιζηη επιηπεπηή ηάζη: 1,6V/Cell 

Πποηεινόμενη ηάζη θόπηιζηρ ζηοςρ 20οC: Float Voltage 2,25 – 2,30 V/Cell 

 

2.2. Να είλαη απνιχησο ζπκβαηνί θαη ελαιιάμηκνη κε ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο 

ζπζζσξεπηέο. Να έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα (θαιψδηα, γέθπξεο – 

ζπλδεηήξεο ιάκαο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ήδε 

εγθαηεζηεκέλνπο ζπζζσξεπηέο αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο. 

  

2.3 Να έρνπλ ηηο ίδηεο αθξηβψο δηαζηάζεηο κε απηνχο, πνπ πξφθεηηαη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ηα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια, γξήγνξα θαη ρσξίο 

θακία ηξνπνπνίεζε ζηελ ζέζε ησλ ειαηησκαηηθψλ ζπζζσξεπηψλ, ζηηο ππάξρνπζεο βάζεηο 

έδξαζεο απηψλ αιιά θαη ζηηο ππάξρνπζεο ζπζηνηρίεο.  ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζζσξεπηψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ρξεηάδεηαη ε 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, (φπσο άιιεο βάζεηο ζηήξημεο, άιια ζηεξίγκαηα, άιια θαιψδηα, 

άιιεο γέθπξεο – ζπλδεηήξεο ιάκαο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε ζέζε ησλ 

πθηζηάκελσλ  ζπζζσξεπηψλ, o Αλάδνρνο ζα πξέπεη - αθνχ ζα έρεη πξψηα επηζθεθζεί 

ππνρξεσηηθά ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ιάβεη γλψζε ηεο ππάξρνπζαο 

εγθαηάζηαζεο (ζηα πιαίζηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηά ηνλ Γηαγσληζκφ), έρνληαο ιάβεη 

ζρεηηθή βεβαίσζε επίζθεςεο απφ ηνλ ηαζκφ) - λα θαηαζέζεη αλαιπηηθή Μειέηε – 

Πξφηαζε Σξνπνπνίεζεο, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο κεηαηξνπέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, ζρέδηα, επηπιένλ πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο, θαζψο θαη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. Σν 

θφζηνο ησλ νπνηνδήπνηε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ, εξγαζίεο θαη πιηθά (εάλ θαη εθφζνλ 

γίλνπλ ηερληθά απνδεθηέο) ζα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζην ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν ηίκεκα εθ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηνπο αηηνχκελνπο ζπζζσξεπηέο. 

 

2.4 Θα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ελαξκνληζκέλνη κε ηα ηζρχνληα δηεζλή (IEC) θαη 

Δπξσπατθά (ΔΝ, CENELLEC) Πξφηππα Καηαζθεπήο & Γνθηκψλ ζπζζσξεπηψλ ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη, θαηαζθεπαζκέλνη θαη 

δνθηκαζκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC/EN 60896 – 21 & 22:2004 θαη επίζεο λα 

θέξνπλ ζήκαλζε CE. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζρεηηθά Πηζηνπνηεηηθά 

πκκφξθσζεο ηφζν πξνο ην παξαπάλσ Πξφηππν φζν θαη πξνο ηπρφλ άιια Γηεζλή θαη 

Δπξσπατθά Πξφηππα Καηαζθεπήο θαη Γνθηκψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, εθδνζέληα απφ 
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αλαγλσξηζκέλα Δξγαζηήξηα Γνθηκψλ & Φνξείο Πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλα απφ Δζληθφ 

Φνξέα Γηαπίζηεπζεο θξάηνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο – 

Σερληθψλ Απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

 

2.5 Θα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο απφ -

10νC έσο +45νC. 

 

2.6 Θα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππφ ζπλζήθεο ζρεηηθήο πγξαζίαο πεξηβάιινληνο 

έσο 60%. 

 

2.7 Θα είλαη ηερλνινγίαο Valve Regulated Lead Acid (VRLA) κε δηαρσξηζηήξεο AGM. 

Οη δηαρσξηζηήξεο ζα είλαη απφ πιηθφ πνπ ζα έρεη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηελ ελ ζεξκψ 

νμείδσζε. 

 

2.8 Θα είλαη αλζεθηηθνί ζε παξαηεηακέλεο θνξηίζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηάμεο ησλ 2,29 - 

2,3V/cell ζηνπο 20νC δίρσο απψιεηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπο. 

 

2.9 Κάζε βαιβίδα αζθαιείαο ηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ 

θανπηζνχθ γηα απμεκέλε αληνρή ζηα νμέα. 

 

2.10 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δνρείνπ ηνπ θαιχκκαηνο ζα είλαη απφ πιηθφ ππξάληνρν 

ζε ζπκκφξθσζε κε ην Πξφηππν UL94-V0. 

 

2.11 Ηιεθηξνιχηεο: Γηαιπκέλν ζετθφ νμχ ζε πνζφηεηα ψζηε λα εκπνδίδεη ηνλ ειεχζεξν 

ειεθηξνιχηε. 

 

2.12 Οη ζπζζσξεπηέο ζα παξαδνζνχλ κε ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ ζην 90% ηεο 

νλνκαζηηθήο.  

 

 

2.13 Γνθηκέο: 

 

Α. Γοκιμές καηά ηο ζηάδιο καηαζκεσής ζηο εργοζηάζιο: 

 

Οη πξναλαθεξφκελνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ νθείινπλ λα έρνπλ δνθηκαζηεί - επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ δνθηκψλ ηχπνπ (verification tests) θαη ησλ θξηηεξίσλ 

απνδνρήο απηψλ, ήηνη εηθνζηέλα (21) ζπλνιηθά, ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60896 – 21 

& 22:2004.  

 

Δηδηθφηεξα ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο νθείιεη λα έρεη ειεγρζεί κε δνθηκέο: 

 

α) Αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (Safe operation tests). 

     β) Απφδνζεο (Performance tests). 

 

γ) Γηάξθεηαο (Durability tests). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ απφ ηνπο 

Πξνζθέξνληεο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαηά ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα 

αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ Σερληθή Κξίζε απηψλ. 
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Β. Γοκιμές επιηόποσ ζηον Σηαθμό: 

    

1. Αξρηθή Μέηξεζε Δζσηεξηθήο Αληίζηαζεο.  

Αθνχ ηεζνχλ ζε θφξηηζε, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ παξνπζία 

εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θνξηηζηνχλ πιήξσο νη λένη ζπζζσξεπηέο, ζηελ 

ζπλέρεηα ζα εθηειεζηεί κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο φισλ ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ κε ην φξγαλν  Fluke BT521, πνπ ζα δηαζέζεη ε ΓΔΗ Α.Δ. θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζα θαηαγξαθνχλ. Η κέηξεζε ζα γίλεη επηηφπνπ ζηνλ ΑΗ 

Αζεξηλνιάθθνπ απφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

 

Παξψλ ζηηο κεηξήζεηο ζα είλαη ππνρξεσηηθψο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο 

ζα κπνξεί λα επαιεζεχζεη θαη λα επηβεβαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

(ν εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ζα κπνξεί λα έρεη θαη δηθφ ηνπ πηζηνπνηεκέλν 

φξγαλν γηα ηελ κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο).  

 

    Σν αλψηεξν απνδεθηφ φξην γηα ηελ κεηξνχκελε εζσηεξηθή αληίζηαζε νξίδεηαη 

ζηα 0,60mΩ. Όζνη ζπζζσξεπηέο δψζνπλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξν απφ 0,60mΩ ζα 

επηζηξαθνχλ ζηνλ Αλάδνρν, αθνχ πξψηα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιινπο 

ζπζζσξεπηέο, κε επζχλε, κέζα θαη θφζηε πνπ επηβαξχλνπλ θαζ’ νινθιεξία ηνλ 

Αλάδνρν.    

 

   Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ εληφο 20 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ελεκεξσζεί απφ ηνλ ηαζκφ, 

άιινπο, ηζάξηζκνπο, ίδηνπο, λένπο ζπζζσξεπηέο θαη ε κέηξεζε ζα επαλαιεθζεί.  

 

2. Γνθηκή Δθθφξηηζεο (Acceptance test).  

Δληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

ζπζζσξεπηψλ ζηνλ ΑΗ Αζεξηλνιάθθνπ ε ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

Γνθηκή Δθθφξηηζεο απηψλ ζχκθσλα κε ην IEEE Std 1188-2005 θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζα θαηαγξαθνχλ. Ο Αλάδνρνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δνθηκήο ζα 

δηαζέζεη πηζηνπνηεκέλε κεραλή εθθφξηηζεο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθφ ν νπνίνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΗ Αζεξηλνιάθθνπ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο. Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη άκεζα αληίγξαθν ησλ κεηξήζεσλ ζε εθπξφζσπν ηεο 

ΓΔΗ θαη εληφο 5 εκεξψλ λα απνζηείιεη πιήξε αλαθνξά – ηερληθή έθζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο. Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί γηα ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηεο δνθηκήο ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηήο.  
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Όζνη απφ ηνπο ζπζζσξεπηέο δε δψζνπλ απνδεθηφ απνηέιεζκα ζηελ παξαπάλσ 

δνθηκή, ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ Αλάδνρν, αθνχ πξψηα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

άιινπο ζπζζσξεπηέο, κε επζχλε, κέζα θαη θφζηε πνπ επηβαξχλνπλ θαζ’ 

νινθιεξία ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ εληφο 20 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 

ελεκεξσζεί απφ ηνλ ηαζκφ, άιινπο, ηζάξηζκνπο, ίδηνπο, λένπο ζπζζσξεπηέο θαη 

ε Γνθηκή Δθθφξηηζεο ζα επαλαιεθζεί. 

 

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Γνθηκήο Δθθφξηηζεο νξίδνληαη ζηα ηερληθά 

θπιιάδηα ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή θαη ζαλ απνδεθηφ φξην απφθιηζεο 

ρσξεηηθφηεηαο νξίδεηαη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο, γηα ζπλζήθεο ζηαζεξήο 

ζεξκνθξαζίαο.  

 

 

3. ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Οη λένη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη: 

 

3.1 Πξντφληα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξηα, αλαγλσξηζκέλνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηεο αγνξάο, πςειήο αμηνπηζηίαο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

3.2 Πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. Η εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλάεη ηνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο απηψλ. 

 

 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
4.1 Πεξηερφκελα ηεο πξνκήζεηαο 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζην ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα απηήο ηα θάησζη.: 

 

α.  Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νη δνθηκέο – έιεγρνη ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 

β.  Η κεηαθνξά φισλ ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζπζζσξεπηψλ ζην ρψξν ηεο Απνζήθεο 

ηνπ ηαζκνχ. 

 

γ.  Η πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο νξηζηηθήο, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΓΔΗ 

Α.Δ., πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο, αλαιπηηθήο Μειέηεο – 

Πξφηαζεο Σξνπνπνίεζεο, ε νπνία ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

κεηαηξνπέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (ζρέδηα, πιηθά, ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πξνζθεξφκελνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ ηηο 

δεηνχκελεο θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαηηείηαη ε νπνηαδήπνηε 
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κεηαηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ν πξνηεηλφκελνο ηχπνο ζπζζσξεπηψλ ζηηο 

ππάξρνπζεο ζπζηνηρίεο θαη βάζεηο απηψλ.   

 

δ. Κάζε αλαγθαία πξνεηνηκαζία, εξγαζία, πξφζζεηα πιηθά θαη εμνπιηζκφο (λέα 

βάζξα έδξαζεο, θ.ιπ.) γηα λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο κεηαηξνπέο.  

ε. Όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε 

εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ζπζζσξεπηψλ ζηελ πξνβιεπφκελε ηειηθή ζέζε, 

φπσο: κνλσηήξεο, ζηεξίγκαηα, θαιψδηα, ζπλδεηήξεο ιάκαο, θνριίεο, 

πεξηθφριηα, ξνδέιεο θ.ιπ. θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απαηηείηαη επηηφπνπ 

κφλν ε απιή ζπλαξκνιφγεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη κε ηνπο 

δπγνχο 220Vdc.  

ζη. Η δηάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ησλ ζπζζσξεπηψλ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ.  

δ. Η δηάζεζε θάζε αλαγθαίνπ εηδηθνχ θαη κε εξγαιείνπ θαη κεραλήκαηνο 

έξγνπ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ 

ζπζζσξεπηψλ  

ε. Γχν (2) πιήξε ζεη ζε έληππε κνξθή θαη έλα (1) ζεη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ην ζχλνιν ηεο ζπλνδεπφκελεο βηβιηνγξαθίαο (documentation) 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Θα πεξηιακβάλεη: 

- Eγρεηξίδηα (manuals) θαη νδεγίεο απνζήθεπζεο, εγθαηάζηαζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ λέσλ ζπζζσξεπηψλ. 

- Μεηξεηηθά ζηνηρεία, απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

θαη επηηφπνπ ζηνλ ΑΗ, θακπχιεο θφξηηζεο – εθθφξηηζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ζπζζσξεπηψλ, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ζπκβαηφηεηαο κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο θαη πξφηππα, πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC EN 60896 -21&22. 

 

4.2   Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 

Η πξνβιεπφκελε πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο λένπο ζπζζσξεπηέο 

ζα είλαη ηξηάληα έμη (36) εκεξνινγηαθνί κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηεζνχλ ζε 

ιεηηνπξγία ζηελ Μνλάδα Νν. 4 ηνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ. 

ην δηάζηεκα εγγχεζεο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ην αξγφηεξν 

εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαιχπηνληαο αληαιιαθηηθά θαη κεηαθνξηθά γηα παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηνπ ΑΗ ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε ηεο ΓΔΗ ΑΔ. Ο εζθαικέλνο εμνπιηζκφο ζα επηζηξέθεηαη πίζσ ζηνλ 

αγνξαζηή εθφζνλ ην επηζπκεί απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα κεηαθνξάο. Δμαηξνχληαη 

βιάβεο πνπ πξνήιζαλ απφ κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο βάζε ησλ 

νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ θπζηθή θαηαζηξνθή. 

 

 

4.3   Μειέηε – Πξφηαζε Σξνπνπνίεζεο 

 

4.3.1 ηελ πεξίπησζε θαη κφλνλ πνπ νη πξνζθεξφκελνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ ηηο δεηνχκελεο θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
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απαηηείηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή - πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ν πξνηεηλφκελνο 

ηχπνο ζπζζσξεπηψλ - ζηηο ππάξρνπζεο ζηνλ ΑΗ ζπζηνηρίεο θαη βάζεηο έδξαζεο απηψλ, ν 

Πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη φπσο: 

 

α. Δπηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ 

ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ (πξνο επηβεβαίσζε απηνχ ζα ιάβεη ζρεηηθή Βεβαίσζε Δπίζθεςεο, 

ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ ΑΗ, πνπ ζα επηβεβαηψλεη 

φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ ΑΗ θαη 

ησλ αλαγθψλ ηξνπνπνίεζεο απηψλ, ηελ νπνία θαη ζα επηζπλάςεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγσληζκνχ)  

 

                                                               θαη  

 

β. Τπνβάιιεη ζρεηηθή Μειέηε – Πξφηαζε Σξνπνπνίεζεο, επηζπλαπηφκελε ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ 

Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ. Η Μειέηε ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο κεηαηξνπέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (ζρέδηα, πιηθά, ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θ.ιπ.) ζηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο 

ζπζζσξεπηψλ ηνπ ΑΗ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νη πξνζθεξφκελνη 

ηχπνη ζπζζσξεπηψλ.  

 

4.3.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ Μειέηε Σξνπνπνίεζεο θαζψο θαη ε Βεβαίσζε 

Δπίζθεςεο  απαηηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελνη 

ηχπνη ζπζζσξεπηψλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ ηηο δεηνχκελεο θαζψο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή πξνθεηκέλνπ λα 

εγθαηαζηαζεί ν πξνηεηλφκελνο ηχπνο ζπζζσξεπηψλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπζηνηρίεο θαη βάζεηο 

απηψλ. ε πεξίπησζε φπνπ δελ απαηηείηαη θακία κεηαηξνπή αξθεί ε ππνβνιή Τπεχζπλεο  

Γήισζεο ηνπ Πξνζθέξνληνο,  επηζπλαπηφκελε ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ Γηαγσληζκνχ,  φπνπ ζα δειψλεη φηη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο ζπζζσξεπηψλ κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζηηο ππάξρνπζεο ζπζηνηρίεο θαη βάζεηο ζπζζσξεπηψλ ησλ Μνλάδσλ Νν.3 & 

4 ηνπ ΑΗ ρσξίο λα ρξεηαζηεί θακία ηξνπνπνίεζε ζηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ππνδνκέο ηνπ ΑΗ Αζεξηλφιαθθνπ. 
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ΥΑΝΓΡΑ –  Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ 
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Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: ΑΗ ΑΘ. 1200064480 

 

Ηκεξνκελία: 29/05/2020 

 

Αξηζκφο χκβαζεο:…… 

 

Αληηθείκελν: πζζσξεπηέο – Μπαηαξίεο γηα ηηο 
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ΓΗΜΟΙΑ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ  Α.Δ.                     

ΓΔΘ / ΚΛΑΓΟ  ΑΗ  ΑΘΔΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ 

  

  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΗ 

Πιεξνθνξίεο: Γ. ΜΑΜΑΝΣΑΚΗ  

Σειέθσλν: 2843063074 

Fax: 28430/29247 

email: d.mamantaki@dei.com.gr 

ΑΦΜ:090000045 ΓΟΤ: ΦΑΔ  ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ: 

Γηεχζπλζε: 

Σειέθσλν: Fax: 

email:  

ΑΦΜ: ΓΟΤ: 

 

σεηικά: 

Αξηζκφο Αίηεζεο: 
Κάιπςε: Μεξηθή   Σειηθή    Οιηθή  

Αίηεζε Σηκψλ: 

Ηκεξνκελία Πξνζθνξψλ: 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο: 

Αμία: 
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ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(ΥΔΓΙΟ) 

  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ……1…… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

 

α) ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ επσλπκία Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ 

Α.Δ., θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΔΗ ΑΔ (εθεμήο ΓΔΗ ή Δπηρείξεζε), πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα, νδφο Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Κ. 104 32, φπσο ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη απφ ……2……, θαη 

 

β) ηνπ δεχηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ……3…… (εθεμήο Πξνκεζεπηήο), πνπ εδξεχεη 

……4…… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ ……5……, 

 

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά, ρσξίο θακία 

επηθχιαμε ηα αθφινπζα: 

 

1. Ανηικείμενο 

 

Με ηε χκβαζε απηή ε Δπηρείξεζε αλαζέηεη θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα, νηθνλνκηθή θαη αζθαιή 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ ζην ρψξν ηνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ 106 ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμέσο, θιεηζηνχ ηχπνπ, VRLA,  

νλνκαζηηθήο ηάζεο ζηνηρείνπ 2Vdc γηα ηηο Αηκνκνλάδεο ηνπ Κιάδνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ.  

   

 Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θαζψο θαη κε ηηο 

επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζρέδηα θαη ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

 

Αλαιπηηθά ην πκβαηηθφ Σίκεκα θαη νη ηηκέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 

Δίδνο 

α/α 

Κσδηθφο 

Αξηζ. ΓΔΗ 
Πνο. Μνλ. Πεξηγξαθή Τιηθνχ 

Σηκή 

Μνλάδαο 

ζε ΔΤΡΩ 

πλνιηθή 

Σηκή 

ζε ΔΤΡΩ 

1 5700000048 106 Σεκ. πζζσξεπηήο ηχπνπ 

VRLA νλνκαζηηθήο 

ηάζεο 2V  

Γηα ηηο Αηκνκνλάδεο 

ηνπ Κιάδνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ 

  

 

 

 

 

 

χλνιν (αξηζκεηηθψο): 

χλνιν (νινγξάθσο): 

 

2. Σιμέρ 

 

Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο ησλ Αηκνκνλάδσλ ηεο 

παξαπάλσ πξνκήζεηαο ησλ 106 ζπζζσξεπηψλ αλέξρεηαη ζε …………. Δπξψ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ή ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα είλαη ζηαζεξέο/φ θαη δελ ππφθεηληαη/ηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή/αλαζεψξεζε. 

 

        Σν ηίκεκα απηφ πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4.1 ηεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Πξνκεζεπηή, ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίηνπ ζρεηηθή 

κ’ απηή ηελ Πξνκήζεηα θαζψο θαη ηηο δαπάλεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
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φιεο ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ ηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο 

θαη θάζε άιιε δαπάλε ήζειε απαηηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

ην σο άλσ ηίκεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, ν νπνίνο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

βαξχλεη ηε ΓΔΗ Α.Δ. 

ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα πεξηιακβάλεηαη θάζε απαίηεζε ηνπ Πξνκεζεπηή, ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηξίηνπ, ζρεηηθή κε απηή ηελ πξνκήζεηα θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ . 

Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία επηβαξχλεηαη ν Αλάδνρνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θξάηεζε 0,06% ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο χκβαζεο. 

 

3. Σόπορ, ηπόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ 

 

Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ επί απηνθηλήηνπ ηνπ Πξνκεζεπηή  …………………………… εληφο   

…………………………. 

 

 

4. ςζκεςαζία, επιζήμανζη, αποζηολή 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα ζπζθεπάζεη πξνζεθηηθά ην πιηθφ γηα ην είδνο ηεο κεηαθνξάο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη απξφζβιεην απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όια ηα κέξε ζα ζπζθεπάδνληαη ζε ζθειεηνθηβψηηα ή/θαη δνρεία 

ή/θαη δέκαηα δηεπζεηεκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή 

δηαθίλεζε. 

 

5. Ποινικέρ Ρήηπερ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο δέρεηαη λα πιεξψζεη ζηελ Δπηρείξεζε, σο ζπκθσλεκέλε πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε νιφθιεξε εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ παξαδφζεσλ 

ηνπ πιηθνχ (γηα θιάζκα ηεο εβδνκάδαο δελ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα), πνζφ ίζν κε 

ην κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ πνζνηήησλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, εθηφο απφ αλσηέξα βία ή 

ππαηηηφηεηα ηεο ΓΔΗ. Απηή ε πνηληθή ξήηξα έρεη σο αλψηαην φξην ην πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 

Η Δπηρείξεζε παξαθξαηεί ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηηο νθεηιέο ηεο πξνο ηνλ 

Πξνκεζεπηή ή απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο αλ πξνβιέπεηαη ή 

θαη απφ ηα δχν. 

 

6. Δγγύηζη καηαλληλόηηηαρ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ πηζηή εθπιήξσζε φισλ ησλ απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ θαιή θαη ηερληθά άξηηα, ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο χκβαζεο θαη ηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, 

θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ/εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε απηφ λα είλαη θαηάιιειν 

γηα ην ζθνπφ γηα ην νπνίν ζπκθσλήζεθε θαη πξννξίδεηαη. 

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ην πιηθφ ζα είλαη απαιιαγκέλν θάζε ειαηηψκαηνο. Η 

εγγχεζε απηή δελ θαιχπηεη ζπλήζε θζνξά, θζνξέο θαη δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε 

έιιεηςε ζπληήξεζεο απφ ηε ΓΔΗ ή ζε ζθάικαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη 

ειαηηψκαηα ηα νπνία, αλ θαη έγηλαλ αληηιεπηά απφ ηε ΓΔΗ, δελ γλσζηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

Δπίζεο ν Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ηφζν κεξηθά φζν θαη 

νιηθά, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηή θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 

ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

7. Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ 
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Ο Πξνκεζεπηήο σο Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηέζεζε ζηελ Δπηρείξεζε ζήκεξα, 

ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αξηζκφο ……………….. πνπ εμέδσζε ……6…… γηα ην πνζφ ησλ 

.......... Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

 

Γίλεηαη δεθηή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ΔΔΚΔ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 ή θνξείο, ηεο 

απνδνρήο ηεο ΓΔΗ, ηηο νπνίεο ε Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί αδηθαηνιφγεηα, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε ρψξα ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απηφ ην 

δηθαίσκα. 

 

Μπνξεί επίζεο λα εθδίδεηαη απφ ην Σακείν Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

Η Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη λα θεξχμεη θαηαπεζνχζα ηελ ΔΔΚΔ, 

κεξηθά ή νιηθά, ιφγσ νπνηαζδήπνηε απαίηεζήο ηεο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ 

απνξξέεη απφ ηε χκβαζε. 

 

Αλ δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, ε Δπηζηνιή απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ 

εθδφηε ηεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Πξνκεζεπηή, κεηά απφ ηελ πιήξε θαη νινζρεξή 

εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ εθπιήξσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηε θαη ε ιήμε ηεο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ. 

 

8. Σπόπορ και σπόνορ πληπυμήρ 

 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηελ ελελεθνζηή (90ε) εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηνπ Γειηίνπ Απνζηνιήο - Σηκνινγίνπ, εθφζνλ έρνπλ παξαιεθζεί πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά θαη ν Πξνκεζεπηήο πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηελ πιεξσκή Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). 

 

 

9. Σποποποίηζη ύμβαζηρ καηά ηην εκηέλεζή ηηρ 

 

       Οη αληηζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη, είηε ιφγσ ηεο αδπλακίαο αθξηβνχο πξφβιεςεο 

ησλ αλαγθψλ είηε ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ελδέρεηαη λα απμνκεησζεί ε 

πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ κέρξη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ, ρσξίο 

λα έρεη ν Πξνκεζεπηήο ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηηο ηηκέο κνλάδαο ή λα εγείξεη άιιεο 

απαηηήζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη πνζφηεηα απμνκείσζεο εθπεθξαζκέλε ζε δεθαδηθά 

ςεθία ηεο κνλάδαο κέηξεζεο, ηφηε απηή ζα ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ γηα ηα 

δεθαδηθά ςεθία 0,5 –0,99 θαη πξνο ηα θάησ γηα ηα ππφινηπα.   

Η εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ ζα 

γίλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ελψ ε κείσζε φρη αξγφηεξα απφ έλα (1) κήλα 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

10. Γοκιμέρ – Δπιθεώπηζη ςλικού 

 

Γνθηκέο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.13 ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ 

επηζπλάπηνληαη. 

Η επηζεψξεζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηνλ ΑΗ Αζεξηλφιιαθνπ κε βάζε ηηο δνθηκέο θαη 

ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ΓΔΗ. 
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11. Παπαλαβέρ 

 

Γνθηκέο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.13 ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ 

επηζπλάπηνληαη. 

Η ηειηθή παξαιαβή ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή.  

Η ΓΔΗ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη κηζζσηφ ηεο πνπ ζα επηζθεθζεί ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηηο πξψηεο χιεο, 

ηνλ ηξφπν θαη ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη δνθηκήο ησλ ζπζζσξεπηψλ. 

 

12. Δςπεζιηεσνίερ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ πιήξε θαη λφκηκε θπξηφηεηά ηνπ ζην πιηθφ θαη ην 

δηθαίσκά ηνπ λα πξνβαίλεη ζηελ πψιεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ. 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα εμαζθαιίζεη θαη ζα δηαθπιάμεη ηε ΓΔΗ απφ νπνηαλδήπνηε 

απαίηεζε ηξίηνπ πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο γηα ηηο επξεζηηερλίεο, ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγήζεη ε ρξήζε ή ε δηάζεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ηεο παξαδψζεη. 

 

Αλ απηφ δελ γίλεη ζε εχινγν ρξφλν, ν Πξνκεζεπηήο ζα απνζχξεη ην πιηθφ, ζα 

επηζηξέςεη ην ηίκεκα αγνξάο θαη ζα απνδεκηψζεη ηελ Δπηρείξεζε γηα ηηο ζεηηθέο 

δεκηέο πνπ ππέζηε απφ ην ιφγν απηφ. 

 

13. Τποκαηάζηαζη - Δκσώπηζη 

 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε χκβαζε, νχηε λα εθρσξήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ απφ απηήλ, 

ρσξίο λα έρεη γηα απηφ εηδηθή γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

 

 

14. Ανυηέπα Βία 

 

Πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ μεθεχγνπλ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ Πξνκεζεπηή θαη πνπ ζα ήηαλ αλαπφηξεπηα φπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ 

έθαλε. Πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο ππνπξνκεζεπηψλ ηνπ Πξνκεζεπηή δελ 

ζεσξνχληαη πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο γηα ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθφ ηνπ ζηελ Δπηρείξεζε 

ακέζσο θαη πάλησο, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ εκθάληζή ηεο, θάζε 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηε χκβαζε, αιιηψο 

δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί. 

 

15. Παπάβαζη ύμβαζηρ - Καηαγγελία  

 

ε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο ηεο πκβάζεσο, εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο, αλσηέξαο βίαο ή ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ, γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε παξαπάλσ 

παξάγξαθνο 5, ε Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη θαη ν Πξνκεζεπηήο 

έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Δπηρείξεζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ ηνπ 

πξνθάιεζε κε απηή ηελ παξάβαζε κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε Δπηρείξεζε ζα 

απνδείμεη φηη ππέζηε ηέηνηεο ζεηηθέο δεκηέο θαη φηη ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πκβάζεσο. Η 

απνδεκίσζε απηή είλαη αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα 

θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ηνπ πιηθνχ. 

 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε Δπηρείξεζε έρεη αθφκε θαη ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πξνκεζεπηή ή κε έγγξαθε αλαθνίλσζή 
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ηεο ζε απηφλ λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ρσξίο ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα ηεξήζεη νπνηαδήπνηε πξνζεζκία. 

 

 Η θαηαγγειία απηήο ηεο χκβαζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε επηθέξεη θαη ηελ θαηάπησζε 

ηεο ηπρφλ Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, αιιά ν Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα 

απνθαηαζηήζεη θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο Δπηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ή 

φρη απηήο ηεο εγγπήζεσο. 

 

16. Λύζη ύμβαζηρ 

 

Η Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, λα αηηεζεί ηε ιχζε απηήο νιηθά ή κεξηθά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Πξνκεζεπηή, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε, σο εκεξνκελία ιχζεο ηεο. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή ηηο δαπάλεο ζηηο 

νπνίεο ν ηειεπηαίνο ππνβιήζεθε πξάγκαηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο ιχζεο, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ ηηκήκαηνο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ ήδε παξέιαβε θαη πιήξσζε ε Δπηρείξεζε. 

 

Η χκβαζε κπνξεί λα ιπζεί αηηηνινγεκέλα αδεκίσο θαη γηα ηα δχν κέξε, θαηφπηλ 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν. 

 

17. Δπίλςζη διαθοπών 

 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ απφ εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Αλ απηή ε δηαπξαγκάηεπζε, πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δελ ηειεζθνξήζεη, ε 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ζηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 

 

18. Δγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ 

        

        χκθσλα κε ηελ παξ. 4.2 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

19. Ιζσύρ ύμβαζηρ 

 

Η χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο. 

Η χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε δχν πξσηφηππα αληίηππα απφ ηα νπνία ην έλα πήξε 

ε ΓΔΗ θαη ην άιιν ν Πξνκεζεπηήο. 

  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

  

  

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
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ΟΓΗΓΙΔ  

1 Αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

2 Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε ζηε ΓΔΗ ηνπ ππνγξάθνληνο ηελ ζχκβαζε 

3 Δπσλπκία Δπηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ ηελ 

πξνκήζεηα αλαιακβάλεη χκπξαμε Δπηρεηξήζεσλ, ζα αλαγξάθεηαη «ε χκπξαμε ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ...........» ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο πνπ ππνβάιιεηαη ελφςεη ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

4 Αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπ Πξνκεζεπηή, θαη ζε πεξίπησζε χκπξαμεο 

Δπηρεηξήζεσλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο πνπ ππνβάιιεηαη ελφςεη ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

5 ηηο πκπξάμεηο Δπηρεηξήζεσλ ζα αλαγξάθεηαη ν εθπξφζσπνο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο πνπ 

ππνβάιιεηαη ελφςεη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

6 Αλαγξάθεηαη ν εθδφηεο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
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ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ.                     

ΓΔΘ / ΚΛΑΓΟ ΑΗ ΑΘΔΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ 

ΥΑΝΓΡΑ –  Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ 

Σ.Κ.72059  

 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: ΑΗ ΑΘ. 1200060502 

 

Ηκεξνκελία: 22/05/2019 

 

Αληηθείκελν: Πξνκήζεηα 106 ζπζζσξεπηψλ  

κνιχβδνπ-νμέσο, θιεηζηνχ                                                                          

ηχπνπ, VRLA, νλνκαζηηθήο 

ηάζεο ζηνηρείνπ 2Vdc ησλ  

Μνλάδσλ  Diesel                                                                                

Κιάδνπ ΑΗ 

Αζεξηλφιαθθνπ 

  

 

 

 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 

ΣΔΤΥΟ 5 ΑΠΟ 5 
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Περιεχόμενα 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ  ............................... 3 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ .......................................................... 6 

ΔΗΛΩΗ ΤΝΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ............................................................................. 8 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 1 

Ο ππνγξάθσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……2…… δειψλσ όηι:  
 
1. Ο πποζθέπων είναι εγγεγπαμμένορ ζηο Γενικό Εμποπικό Μηηπώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με απιθ. 

μεπίδαρ ……… και ηηπεί όλερ ηιρ ςποσπεώζειρ δημοζιόηηηαρ ζύμθωνα με ηην κείμενη 
νομοθεζία και ειδικόηεπα ηο ν. 3419/2005. 

 

2. ……3…… ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη: 
…………… 

…………… 
…………… 

 

3. Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη …… 
 

4. Σν πξνζθέξνλ λνκηθφ πξφζσπν λνκίκσο: 
 

4.1 απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ ………………………,  

 
4.2 φξηζε ηνλ/ηνπο ………………………… λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά  

 
4.3 φξηζε ηνλ/ηνπο …………………………. λα παξίζηαληαη σο εθπξφζσπνί ηνπ 

θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηε Γηαθήξπμε. 
 

5. Έιαβε πιήξε γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο κε ζηνηρεία …………………………… θαζψο θαη 

ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηή ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο απνδέρεηαη 

ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

6. Η Πξνζθνξά ηνπ ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα δχν (2) κήλεο. 

7. Ο Γηαγσληδφκελνο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

7.1 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 

7.2 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα παξάβαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

7.3 Γελ έρεη ππνβάιεη ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο, δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή 

ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ 

κε ην πξνθεξπζζφκελν, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  
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    7.4 Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, δελ 

ηειεί ζε θνηλή εθθαζάξηζε νχηε ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο εθθαζάξηζεο. 

7.5 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο-

δσξνδνθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δηάπξαμεο 

ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ, ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο απάηεο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

7.6 Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

7.7 Γελ έρεη επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ έρεη 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ή δελ έρεη παξάζρεη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζησδψο κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

7.8 Γελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016). 

8. Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 262 ηνπ λ. 4412/2016. 

9. Ο Γηαγσληδφκελνο δεζκεχεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΗ, λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο, ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά - δηθαηνινγεηηθά ησλ πην πάλσ 

δεισζέλησλ.   

10. ε πεξίπησζε νςηγελνχο κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο πξνζθνξάο 

καο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή/θαη ηεο ηπρφλ ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, 
δεζκεπφκαζηε λα γλσζηνπνηήζνπκε ζηε ΓΔΗ ακειιεηί ηελ ππφςε κεηαβνιή.  

 

Ηκεξνκελία:…………… 
 

Ο Γειψλ 

 

 

 

     (Ολνκαηεπψλπκν – ηδηφηεηα- ππνγξαθή) 
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1 Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε παξνχζα Τπεχζπλε Γήισζε ζα 

πξέπεη, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε, λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 1, 
5, θαη, εάλ δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ζηελ απνζθξάγηζε, ηελ παξάγξαθν 
4.3 εθφζνλ ην επηζπκεί 

2 Αλαγξάθεηαη απφ ην Γηαγσληδφκελν ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

3  Αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε λνκηθήο κνξθήο ηνπ πξνζθέξνληνο «κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ……» ή «δηαρεηξηζηέο ……» 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ηκεξνκελία: 

Πξνο ηε 

 

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ. 

Υαιθνθνλδχιε 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα έλαληί ζαο ππέξ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζαο:  

……1…… 

παξαηηνχκελνη ξεηά αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηεο  δηδήζεσο 

θαη δηαηξέζεσο, θαζψο θαη απφ ηηο κε πξνζσπνπαγείο  ελζηάζεηο ηνπ 

πξσηνθεηιέηε επζπλφκελνη ζε νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ……2……, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο ππ’ αξηζ. .................... χκβαζεο θαη ησλ 

ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο θαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο. 

Αληίγξαθν απηήο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη δε κε ηελ παξνχζα ε ιήςε ηνπ.  

Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ………… κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ …………  

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε, ζα θξίλαηε φηη ν 

παξαπάλσ Αλάδνρνο παξέβε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ απφ εθείλεο ηηο νπνίεο 

αλέιαβε κε ηε παξαπάλσ χκβαζε, αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε κε ηελ 

παξνχζα λα ζαο θαηαβάινπκε ακειιεηί θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζην ζχλνιφ ηνπ ή κέξνο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ζαο θαη ακέζσο κεηά ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαπάλσ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή αληίξξεζή 

ηνπ, έλζηαζε, επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα ή ηε Γηαηηεζία, κε 

αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο παξνχζαο ή ηε ζέζε ηεο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

 

Σέινο, ζαο δειψλνπκε φηη ε εγγχεζή καο ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ 

εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη κε 

ηελ αληίζηνηρε χκβαζε θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξψκαηά ηεο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ 

……3…… κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο. Η ηζρχο ηεο 
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παξνχζαο εγγπεηηθήο ζα παξαηαζεί πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο 

ρσξίο θακία αληίξξεζε εθ κέξνπο καο, κεηά απφ γξαπηή απαίηεζή ζαο πνπ ζα 

ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο. 

 

Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ή ηεο παξάηαζεο πνπ δεηήζεθε απφ ηε ΓΔΗ, ε 

παξνχζα εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί ζε εκάο καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, ε νπνία 

ζα καο απαιιάζζεη απφ ηελ εγγπνδνζία καο. 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

1 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ αλαγξάθεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: …… (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε) …… ή  

 

 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/λζε έδξαο) …… ή 

 

 ε πεξίπησζε χκπξαμεο/Έλσζεο: ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ  
 

α) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) 

…… 

β) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) 

……  

…… θ.ν.θ. …… 

πνπ ελεξγνχλ ελ πξνθεηκέλσ σο χκπξαμε/Έλσζε θαη επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ ην θάζε κέινο έλαληη ηεο ΓΔΗ 

 

2   Αλαγξάθεηαη ζε επξψ ην πνζφ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 
3   πκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία ν θαηάιιεινο αξηζκφο 

κελψλ ζπλεθηηκψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο πιένλ ελφο 

πεξηζσξίνπ απφ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. ζε έξγν κε ρξνληθφ νξίδνληα νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπο δεθανρηψ (18) κήλεο κπνξεί ε κέγηζηε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο λα 

νξίδεηαη ζε είθνζη δχν (22) κήλεο) 

 

 

 


