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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΕΚΕ-1542
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΥΠΕΚΕ1542 προκειμένου:
1. Να αντικαταστήσει τις παραγράφους 6.1.1 και 6.1.2 του Άρθρου 6, του Τεύχους
4 της Διακήρυξης (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), όπως παρακάτω:
6.1.1 «Εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία πιστοποίηση παροχής των
υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
Αναλυτικά θα εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:
 Ο Ανάδοχος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠΕΡ) το
προβλεπόμενο κατά περίπτωση παραδοτέο για τις παραχθείσες
υπηρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 της Σύμβασης.
 Η επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας που έχει οριστεί από τη ΔΠΕΡ
για
αυτό
το
σκοπό,
συντάσσει
σχετικό
πρωτόκολλο
πιστοποίησης/παραλαβής, το οποίο υπογράφει και ο Ανάδοχος και
το υποβάλει στη ΔΠΕΡ.
 Εγκρίνεται από τη ΔΠΕΡ η παραλαβή της υπηρεσίας».
6.1.2 Μετά την ως άνω διαδικασία και αφού ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος εκδίδει
και προσκομίζει στη ΔΕΗ (ΔΠΕΡ) Τιμολόγιο, σύμφωνα με την
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντός της προβλεπόμενης από
αυτή προθεσμίας.
2. Να αντικαταστήσει την παρ. 4.2 του Άρθρου 4, του Τεύχους 2 της Διακήρυξης,
ως εξής:
«Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα έξι
Ευρώ (756,00€) εφόσον οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά και για τις
τρεις (3) Ομάδες Εγκαταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση τα αντίστοιχα
ποσά ΕΕΣ ανά ομάδα, καθορίζονται ως ακολούθως: 1η Ομάδα: Διακόσια εξήντα
έξι Ευρώ (266,00€) 2η Ομάδα: Διακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ (258,00€) 3η
Ομάδα: Διακόσια τριάντα δύο Ευρώ (232,00€)»
Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.
Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και το Συμπλήρωμά της Νο1 έχουν αναρτηθεί και
διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ
:http://eprocurement.dei.gr/
-ΔΥΠΕΚΕ-1542,
όπου
και
θα
παραμείνουν
αναρτημένα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
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