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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ  θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και 
μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις-Συμπληρώματα 
των Διακηρύξεων (Όροι, Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, κτλ) από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 
 

Http://www.dei.gr/ 
 
 

ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους αρμόδιους της Διακήρυξης   

 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο 
σύστηµα ως παραλήπτες της ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις 
σχετικά µε το περιεχόµενο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού το 
αργότερο µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης όλων των 
ενδιαφεροµένων για τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή και µεταβολές 
όρων του ∆ιαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά 
την παραλαβή της ∆ιακήρυξης να καταχωρούν στο σύστηµα τα ζητούµενα 
στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή 
ή η ∆ιακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άµεσα από το σύστηµα, η ∆ΕΗ ουδεµία 
ευθύνη φέρει για τη µη έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του οικείου 
οικονοµικού φορέα. 
Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν 
παραλάβει σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα τη σχετική ∆ιακήρυξη, τις 
τυχόν διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τις 
προδιαγραφές και τους όρους του ∆ιαγωνισµού και του σχεδίου σύµβασης. 
Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ» 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
 
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή 

Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα 
με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη 
Προμηθευτή για την προμήθεια «Αντλητικού συγκροτήματος» σύμφωνα 
με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές.  
 

2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής  
(χαμηλότερη τιμή) για παράδοση του υλικού ελεύθερου στον ΑΗΣ 
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ. 

 
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, 

ανέρχεται σε € 12.000,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο 
όριο προσφοράς. 

 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στον  ΑΗΣ 

Λινοπεραμάτων, Ηράκλειο Κρήτης στις 15.07.2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 13.00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των 
προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν. 

 
5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις 
αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι 
εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, 
παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 
από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών. 

 
7. Το υλικό θα παραδοθεί το ταχύτερο δυνατόν. Να καθορισθεί από τους 

διαγωνιζόμενους το χρονικό διάστημα (σε ημερολογιακές ημέρες) με 
αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέσα στο οποίο θα 
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παραδοθούν τα υπόψη υλικά στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 
και το οποίο δεν θα ξεπερνά τους δυο μήνες. 

 
8. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

 
7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα 
7.2  Τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά έγγραφα για το προσφερόμενο είδος, 

σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές..  
7.3 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα υπόδειγμα 
7.4  Η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων 
        
 9. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά 

καθορίζει τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του 
μειοδότη. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση 
των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά μειοδοσίας 
προσφέροντος κ.ο.κ. 

 
 10. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της 

διαδικασίας, τίθεται υπόψη του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη 
σύναψη της Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσης της προμήθειας. 

 
11. Τα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr 
1200068121 όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους 
οδηγίες. 

 
 

Συνημμένα: 
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
- Σχέδιο Σύμβασης  
-   Τεχνικές Απαιτήσεις 
- Υποδείγματα  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ 
Πληροφορίες για την διαδικασία : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΑΔΟΥ  
Τηλέφωνο: 2810376362 
Fax:2810822666 
email: c.kladou@dei.com.gr 
 
Τεχνικές πληροφορίες : ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   
Τηλέφωνο:2810376278 
Fax:2810822666 
email: Μ.Damanakis@dei.com.gr 
 
 
ΑΦΜ:090000045 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: Fax: 
email:  
ΑΦΜ: ΔΟΥ: 
 
Σχετικά: 
Αριθμός Αίτησης: 
Κάλυψη: Μερική �  Τελική  �  Ολική � 
Αίτηση Τιμών: 
Ημερομηνία Προσφορών: 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Αξία: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
  
 
Στο Ηράκλειο σήμερα την ……..…… μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν 
προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από κ. Π.Συγγελάκη, Δ/ντη Κλάδου ΑΗΣ 
Λινοπεραμάτων, και 

 
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ………………….(εφεξής Προμηθευτής), που 

εδρεύει ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από 
…………………, 
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 
1. Αντικείμενο 

 
Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 
εκτέλεση της προμήθειας «Αντλητικό συγκρότημα».  
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τη 
συνημμένη Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές και στοιχεία προσφοράς του 
προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

 

Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών 
παρατίθενται παρακάτω: 
 

Είδος 
α/α 

Κωδικός 
Αριθ. ΔΕΗ 

Ποσ/τα Μονάδα Περιγραφή Υλικού 
Τιμή 

Μονάδας 
σε ΕΥΡΩ 

Συνολική 
Τιμή 

σε ΕΥΡΩ 

       
 
 
 
 

 

Σύνολο (αριθμητικώς): 

Σύνολο (ολογράφως): 
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2. Τιμές 
 
Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν 
υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση. 
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του 
δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται 
ο ΦΠΑ . 

 
 

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 
 

Τo υλικό θα παραδοθεί επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην αποθήκη 
του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων εντός  …………………… ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης.   

 
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή 

 
Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της 
μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι 
απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα 
συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα 
ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση. 

 
5. Ποινικές Ρήτρες 

 
Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Επιχείρηση, ως συμφωνημένη 
ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών 
παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος 
των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή 
αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα 
έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος. 
 
Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της 
προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
αν προβλέπεται ή και από τα δύο. 

 
6. Εγγύηση καταλληλότητας 

 
Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς 
τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία 
του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε 
και προορίζεται. 
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε 
ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και 
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ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα 
κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν 
αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή. 
Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά 
όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή. 
 

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
 Δεν απαιτείται 
 

 
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

 
Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία 
έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχουν παραληφθεί 
ποσοτικά και ποιοτικά και ο Προμηθευτής προσκομίσει πριν από την 
πληρωμή Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία). 
 
 

9 . Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού: Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-
Προδιαγραφές   

 
10. Οδηγίες χρήσης: Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές   
 
  
 11. Ευρεσιτεχνίες 

 
Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και 
το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού. 
 
Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από 
οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις 
ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του 
υλικού που θα της παραδώσει. 
 
Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, 
θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για τις 
θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό. 
 

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση 
 
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να 
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως 
δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση 
της Επιχείρησης. 
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13. Ανωτέρα Βία 
 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες 
προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του 
Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον 
Προμηθευτή. 
Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην 
Επιχείρηση αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την 
εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να 
επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την 
επικαλεσθεί. 
 

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία  
 
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, 
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή 
την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η 
παραπάνω παράγραφος 5, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει 
και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε 
θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση 
όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι 
η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και 
επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού. 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να 
αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με 
έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς 
υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει 
οποιαδήποτε προθεσμία. 

 
 Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και την 

κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής 
έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Επιχείρησης 
ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 

 
15. Λύση Σύμβασης 

 
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με 
την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως 
ημερομηνία λύσης της. 

 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις 
δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά 
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από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη 
παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση. 
 
Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, 
κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο. 

 
 
16. Επίλυση διαφορών 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται 
προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους. 
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, 
η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών 
και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 
 

 
17. Ισχύς Σύμβασης 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και 
εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά 
αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του Προμηθευτή  
 

  
 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   
   
   
 
 



ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Ι. Περιγραφή 
Είδος: Αντλητικό συγκρότημα Αντλία – κόμπλερ – Η/Κ, οριζόντια, φυγοκεντρική, 
μονοβάθμια ή πολυβάθμια, με στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης φλαντζωτά. 
Παροχή: Q=150 m3 / hr  
Μανομετρικό: H=100 m Σ.Υ. 
Ισχύς αντλίας: 55 kW 
Στροφές: 1450min-1. 
Αναρρόφηση: Φλαντζωτή , στόμιο 6΄΄ (DN 150) στο πλάι της αντλίας.                                           
                     Η επιλογή της πλευράς του στομίου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. 
Κατάθλιψη: Φλαντζωτή, στόμιο 6΄΄ (DN 150) κάθετα στην αντλία 
 
 
ΙΙ. Επιπλέον στοιχεία   
                                                                                                                                                                                                                                                      
1.  Το προς άντληση προϊόν είναι θαλασσινό νερό Τ =0- 20 0C.  
      Η αντλία αναρροφά θαλασσινό νερό από βάθος 3,0 (τρία) m περίπου με ποτήρι.  
2. Υλικά κατασκευής Αντλίας:  

Κέλυφος: χυτοσιδηρό 
Σταθερές Βαθμίδες: ανοξείδωτος χάλυβας τουλάχιστον 316 
Κινητές (στρεφόμενες) Βαθμίδες: ανοξείδωτος χάλυβας τουλάχιστον 316 
Άξονας: ανοξείδωτος χάλυβας τουλάχιστον 316 

3. Στεγανοποίηση: Σαλαμάστρα 
4. Μετάδοση κίνησης μέσω συνδέσμου (κόμπλερ)  
5. Το συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο πάνω σε ενιαία χαλύβδινη βάση 

(εποξειδικά βαμμένη) έτοιμο να λειτουργήσει.  
 
III. Ηλεκτροκινητήρας 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι τριφασικός, υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
IE2 (αντίστοιχο του EFF1) και σύμφωνος με  EN 60034-1, ISO 9001: 2000, CE. 

Τάση 3Χ400 V 

Ισχύς 75 kW (100 HP)  

Συχνότητα 50 Hz 

Στροφές λειτουργίας 1450 rpm 

Προστασία ΙΡ 54 τουλάχιστον 

Κλάση μόνωσης F 

Ηλεκτρολογικός πίνακας (στεγανός) αυτοματισμού πλήρης που θα περιέχει διακόπτη 
επιλογής OFF/AUTO/MANUAL, ενδεικτικές λυχνίες φάσεων (R,S,T), διακόπτη έναρξης 
(start), διακόπτη κλεισίματος (stop). 
 

 

Για τη τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα κατατεθεί: 

 

- πιστοποιητικό ότι το αντλητικό συγκρότημα διαθέτει CE  

- πιστοποιητικό ότι ο κατασκευαστής του αντλητικού συγκροτήματος τηρεί 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον  την εμπορία και 

τεχνική υποστήριξη ). 

- Τεχνικό φυλλάδιο του αντλητικού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει και 

τις καμπύλες λειτουργίας της αντλίας και τις επιλογές τοποθέτησης των 



στομίων αναρρόφησης και κατάθλιψης.  

- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για εγγύηση 

λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος δύο (2) ετών.  

 

 
ΙV. Απαιτήσεις: 
 

Το αντλητικό συγκρότημα κατά την παράδοσή του θα συνοδεύεται από: 
1. Εγχειρίδιο ή Εγχειρίδια του κατασκευαστή με οδηγίες τοποθέτησης, ρύθμισης και 

συντήρησης. 
2. Κατασκευαστικό σχέδιο και κατάλογος με τα Ρart Numbers του κατασκευαστή, 

την  τεχνική περιγραφή τους, τα υλικά κατασκευής τους και κάθε άλλη τεχνική ή μη 
πληροφορία ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική ζήτηση ανταλλακτικών. 

3. Εγγύηση λειτουργίας δύο (2) ετών από τη παράδοση του αντλητικού 
συγκροτήματος. 
 
 
 
         Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 
ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005. 

 
2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του 

κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία …………………………… καθώς 

και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες. 
 
7. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του 

συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ και συνοπτικά έχουν ως 
εξής: 

 
7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με 
αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 



 

7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης. 

 
7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-
δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει 
παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 
7.8 4Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας () 5. 
 
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ. 
 
9. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας6 από τη γνωστοποίηση 
του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω 
δηλωθέντων.   

 
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της 

προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που 
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την 
υπόψη μεταβολή.  

 
Ημερομηνία7:…………… 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν 
δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το 
επιθυμεί 

2 Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα 

3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ……» ή «διαχειριστές ……» 

4 Τίθεται σε όλες τις σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού 
των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€) 

5 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοσή του  

6 Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-
δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών 
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος ή/και ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές  
β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών 
δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις 
που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε 

διαγωνιστική διαδικασία) 
 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα 
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την 
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.  
 

Ημερομηνία3:…………… 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  
3 Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της  


