Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔYΠ-1310617

Αντικείμενο Έργου : «Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής
ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας
Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5» συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη
Μελέτη της Επιχείρησης € 400.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Με το παρόν Συμπλήρωμα No 4 η Διακήρυξη ΔΥΠ - 1310617 τροποποιείται ως
εξής:
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3.2.B.1
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» με την παρακάτω :

του

Άρθρου

3

του

Τεύχους

1

«3.2.Β.1 Απαιτούμενη εμπειρία
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών,
σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με παρόμοιο
αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού, που αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση
βιομηχανικών ανελκυστήρων τύπου κινήσεως οδοντωτού κανόνα – πινιόν,
ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 300kg, με μήκος διαδρομής
τουλάχιστον 35 μέτρα, με εγκατεστημένο εξοπλισμό ανάλογο με τον
προσφερόμενο εξοπλισμό και να έχει λειτουργήσει επιτυχώς τουλάχιστον για ένα
(1) έτος εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας € 75.000,00.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι
προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς
τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
- Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων σύμφωνα με το συνημμένο No 1 στο Τεύχος
2 της Διακήρυξης σχετικό Υπόδειγμα.
- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων
υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή
εκτέλεσή τους καθώς και όπου απαιτείται η ικανοποιητική λειτουργία για ένα
(1) έτος τουλάχιστον .
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν
εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η
ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.»

2.

Παρατείνεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τις
25.09.2020 και ώρα 13:00, αντί στις 17.09.2020 και ώρα 13:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

3. Όλοι οι άλλοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.
Τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και τα Συμπληρώματα Νο 1, Νο 2, Νο 3 και Νο 4
έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων
ή στο http://eprocurement.dei.gr/
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