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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο Χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΤΣΠΕΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/KΛΑΔΟΣ
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καρανάκης Εμμανουήλ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanakis@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +030 2463052052
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dei.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/TΣΠΕΥ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Μαυρογενίδου
Τηλέφωνο: +030 2463052241
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: P.Mavrogenidou@dei.com.gr
Φαξ: +030 2463052237
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr
I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

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

Τίτλος:
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην
Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγ
Αριθμός αναφοράς: 2020.347/ΛΚΔΜ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60181000 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσίας αφορά την «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη
από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ
Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ
Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς» , και αναλύεται στα εξής επιμέρους αντικείμενα:
• Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση- προώθηση - διάστρωση 50.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker Μαυροπηγής
προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης. (Απόσταση μεταφοράς 60 km) – ΑΤ1.
• Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση- προώθηση – διάστρωση 100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ
Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης (Απόσταση μεταφοράς 40,0 km) – ΑΤ2.
• Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση- προώθηση – διάστρωση 450.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του
ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς (Απόσταση μεταφοράς 50,15 km) – ΑΤ3.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 363 742.50 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί στην ευρύτερη περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Με τη Σύμβαση αυτή ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια,
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από
την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από
την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς ». Ειδικότερα η παροχή
Υπηρεσίας αφορά τα παρακάτω:
ΑΤ1: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση- προώθηση - διάστρωση 50.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker
Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης. (Απόσταση μεταφοράς 60 km)
ΑΤ2: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση- προώθηση – διάστρωση 100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του
ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης (Απόσταση μεταφοράς 40,0 km)
ΑΤ3: Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση- προώθηση – διάστρωση 450.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη
του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς (Απόσταση μεταφοράς 50,15 km)
Η αναλογία των ποσοτήτων του επί μέρους έργου ΑΤ1 μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες της
εκμετάλλευσης και τα πραγματικά κοιτασματολογικά στοιχεία που θα συναντηθούν στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου.
Οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή δεν δίνει δικαίωμα για οποιαδήποτε διεκδίκηση στον Ανάδοχο ή στην Επιχείρηση,
δεδομένου ότι υπάρχουν ξεχωριστές τιμές μονάδας για κάθε επί μέρους αντικείμενο.
Η φορτοεκφόρτωση και η προώθηση - διάστρωση του λιγνίτη θα γίνεται με μέσα, ευθύνη και δαπάνες του
Μεταφορέα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα (επικαθήμενα) του Αναδόχου πρέπει να είναι σε αποδεδειγμένα ικανοποιητική
κατάσταση λειτουργίας, να έχουν αποκλειστικώς άδεια Δημοσίας Χρήσεως και να φέρουν μηχανικά συρόμενο
σκέπαστρο σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 242 495.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μόνο οι ασυνήθεις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι ημέρες κακοκαιρίας που υπερβαίνουν εκείνες του
πίνακα συνηθισμένων ημερών κακοκαιρίας, θα αποτελούν αιτία για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά
τόσες ημερολογιακές ημέρες όσες αντιστοιχούν, με βάση τη μέση ημερήσια υποχρέωση της περιόδου κατά την
οποία θα διακινηθούν.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Είναι δυνατό η Επιχείρηση κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης:
1. να προβεί στην αύξηση της αρχικής αξίας της σύμβασης μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή/και στη
μείωσή της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%),
2. να προβεί στη μείωσή της χρονικής ισχύος της σύμβασης μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
3. να προβεί σε χρονική παράταση της σύμβασης, μέχρι του χρονικού σημείου το οποίο σε καμία περίπτωση
δεν θα ξεπερνά την ισόχρονη παράταση της ισχύος της σύμβασης,
Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα τις λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης,
χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τον Ανάδοχο
με τις ίδιες τιμές μονάδας και χωρίς αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων
κάθε μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα (ΓΕΜΗ) ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος, η οποία θα αποδεικνύεται από την αναγραφή
του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
2. Να κατέχουν «Άδεια Οδικών Μεταφορών» σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3887/30.09.2010 εφόσον
είναι Ελληνικές Επιχειρήσεις
ή
3. Επιχειρήσεις (εγκατεστημένες σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή σε ένα κράτος – μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
περί Δημοσίων
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που συνεργάζονται με Ελληνικές Μεταφορικές
Εταιρείες
ή
φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν φορτηγά τα οποία να φέρουν μηχανικά συρόμενο σκέπαστρο (επικαθήμενα) με
ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1. Κύκλος εργασιών
Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 50% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της Διακήρυξης με ελάχιστο
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αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του ανωτέρω μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που
δραστηριοποιείται.
2. Χρηματοοικονομικές αναλογίες - Οικονομικοί αριθμοδείκτες ή άλλες ειδικές απαιτήσεις
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον
μέλους αυτής, να έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις)
μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης για το οποίο προσφέρει.
ή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες καταστάσεις
φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης /ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον
μέλους αυτής, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τους.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (φάκελο Β) τα
αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι:
-Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών
-Βεβαιώσεις συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
-Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή
-αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή
-ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης).
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1. Απαιτούμενη εμπειρία
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού
προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις
με παρόμοιες εργασίες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους, εκ των οποίων
τουλάχιστον μία εξ αυτών να είναι αξίας ίσης με το 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του
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Διαγωνισμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει. Παρόμοιες εργασίες θεωρούνται οι μεταφορές λιγνίτη ή
τέφρας ή στερεών καυσίμων.
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 τα οποία είναι:
- Πίνακας Συμβάσεων Παρόμοιων Εργασιών, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
το αντικείμενο της σύμβασης
ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (Πιστοποιήσεις, Πρωτόκολλα Παραλαβής κλπ) των διαγωνιζόμενων
για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη, με τα οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους.
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. Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού
Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Προσφέροντα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής
στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός χωριστά και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του
Προσφέροντος, που θα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων ή Ορυκτών Πόρων.
3. Απαιτήσεις για διάθεση εξοπλισμού
α. Πίνακας ελάχιστου απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της
παροχής Υπηρεσίας.
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο, τη μέση ημερήσια απόδοση και το χρόνο
προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς
που θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση). Ο πίνακας αυτός θα
συνοδεύεται και από μελέτη επάρκειας εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι, τα φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ του παραπάνω
πίνακα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30, ειδάλλως η προσφορά θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, με την οποία θα δηλώνει ότι, εφόσον αναδειχτεί Ανάδοχος θα
προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την υπογραφή της Σύμβασης τις άδειες κυκλοφορίας, τα
Πιστοποιητικά Ελέγχου ΚΤΕΟ, τα Αποδεικτικά Πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και τα Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια όλων των φορτηγών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παροχής
υπηρεσίας της Σύμβασης 2020.347/ΛΚΔΜ.
γ. Πρόγραμμα εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας, που θα περιλαμβάνει:
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Υπηρεσίας
το μηχανικό εξοπλισμό
την γενική οργάνωση της εργασίας κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας
Επειδή η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της
σύμβασης με βάση το χρόνο έναρξης των εργασιών, το Πρόγραμμα εκτέλεσης θα συνταχθεί με αφετηρία την
ημερομηνία πιθανής έναρξης της Παροχής Υπηρεσίας 01.01.2021.
Το πρόγραμμα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τους απαιτούμενους μηνιαίους και τριμηνιαίους ρυθμούς διακίνησης
του Συμφωνητικού και θα αναφέρει τον αριθμό των οκταώρων φυλακών (βάρδιες) με βάση τις οποίες
καταρτίστηκε.
4.Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή
ισοδύναμο.
III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνικές Μεταφορικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κατά την έννοια
του Άρθρου 3 του Ν 3887/2010 ή Ι.Μ.Ε. κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν 383/1976) ή ενώσεις αυτών
και Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι σε
οποιαδήποτε χώρα και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ημερήσια υποχρέωση της εν λόγω Παροχής Υπηρεσίας,
τις μέσες εργάσιμες ημέρες του μήνα, το επιτρεπόμενο φορτίο ανά φορτηγό και τα δρομολόγια να ημέρα
και φορτηγό, να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο είκοσι πέντε (25) ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα τετραξονικά φορτηγά
αυτοκίνητα και μηχανικά συρόμενο σκέπαστρο. Τα φορτηγά οχήματα θα είναι Δημοσίας Χρήσεως.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 44.849,90 €.
- Eγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
- Το κονδύλιο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης της ΔΛΚΔΜ για το 2020 κατά 15% και θα
προβλεφθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους 2021 κατά 85%.
- Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 60η ημέρα από την
ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου με τις προϋποθέσεις του σχετικού Άρθρου του Τεύχους "Ειδικοί Όροι" της
Διακήρυξης.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Ελληνικές Μεταφορικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν 3887/2010 ή Ι.Μ.Ε. κατά την
έννοια του Άρθρου 3 του Ν 383/1976) ή ενώσεις αυτών και Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή
Συμπράξεις αυτών).

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
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IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 17/04/2021

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Αίθουσα Διαγωνισμών (Γραφείο Β-14) στο Ισόγειο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Ανώνυμων Εταιρειών ή οι
αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ)/ΤΣΠΕ&Υ
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Για την άσκηση προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι προσφυγές για τη Διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ, σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε
γνώση του προσφεύγοντος.
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VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ)/ΤΣΠΕ&Υ
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/09/2020

