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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: Παλαμάς Αχιλλέας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr
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 ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
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: Λίτσας Χρήστος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: C.Litsas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +030 2463052840
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/ΤΣΕ&Υ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαυρογενίδου Καλιόπη
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:
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Αριθμός αναφοράς: 2020.354/ΛΚΔΜ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50530000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η περιοχή όπου πρόκειται να εκτελεστεί η Παροχή Υπηρεσίας είναι ο Κλάδος Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά εργασίες υποστήριξης της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου
Νοτίου Πεδίου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, με τις απαιτούμενες
ειδικότητες και άδειες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 4 του Τεύχους «Ειδικοί Όροι».

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 895 500.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Στο χώρο του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 597 000.00 EUR
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II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατό η Επιχείρηση να προβεί σε χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης μέχρι +100%.

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:
Είναι δυνατό η Επιχείρηση κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης:
1. να προβεί στην αυξoμείωση του αρχικού κονδυλίου από +50% έως -30%,
2. να προβεί στην μείωση της χρονικής ισχύος της σύμβασης έως -30%.
3. να προβεί σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων μέχρι 50% επί πλέον ή τη μείωσή τους μέχρι 30%
λιγότερους, εφόσον τον ειδοποιήσει εγγράφως έγκαιρα. Η αύξηση ή η μείωση του προσωπικού δεν μπορεί να
αφορά απασχόληση για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.
4. να προβεί σε αλλαγή της σύνθεσης των ειδικοτήτων, αυξάνοντας τους εργαζόμενους μιας ειδικότητας ή/και
μειώνοντας τους εργαζόμενους μιας άλλης.
Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα τις λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016 με τις ίδιες τιμές μονάδας και χωρίς οικονομικές
απαιτήσεις του Αναδόχου.

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:
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 όπως αναφέρεται στην παρ.
3.2.Γ.1 (Απαιτούμενη εμπειρία) του τεύχους 1 "Πρόσκληση σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία", η οποία θα
επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη αναγραφή του Κωδικού Αναγγελίας Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

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
σχετικές με: α) Εργασίες σε Μηχανουργεία ή μηχανολογικές εργασίες για λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλων
Δημόσιων Φορέων, β) Η-Μ έργα ή υπηρεσίες στον πάγιο εξοπλισμό της ΔΕΗ ή σε παρόμοιες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, γ) εργασίες σε χωματουργικά έργα στα Ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ ή σε άλλα παρόμοια εργοτάξια
και δ) εργασίες που αφορούν έργα περιβάλλοντος, εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή
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μεγαλύτερης του πενήντα τοις εκατό (50%) της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για
το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει.
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 των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις
οποίες 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
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε καθημερινή βάση προσωπικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (23)
εργαζόμενους με την παρακάτω σύνθεση:
Τρεις (3) οξυγονοηλεκτροσυγκολλητές (για το συνεργείο μεταθέσεων και για το συνεργείο αντλητών)
Πέντε (5) μηχανοτεχνίτες (για το συνεργείο μεταθέσεων και για το συνεργείο αντλητών)
Επτά (7) χειριστές προωθητή γαιών – φορτωτή (για το συνεργείο μεταθέσεων)
Ένας (1) χειριστής ισοπεδωτή γαιών (για το συνεργείο μεταθέσεων)
Δύο (2) χειριστές καθολικού εκσκαφέα(για το συνεργείο μεταθέσεων)
Ένας (1) οδηγός(για το συνεργείο μεταθέσεων)
Τέσσερις (4) εργάτες για το συνεργείο μεταθέσεων και για το συνεργείο αντλητών)
Από το παραπάνω προσωπικό οι οξυγονοηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να διαθέτουν άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος. Το υπόλοιπο προσωπικό του Παρόχου θα διαθέτει τα απαιτούμενα από το Νόμο τυπικά
προσόντα (όπου απαιτείται). Απαραίτητη προϋπηρεσία των εργαζομένων τουλάχιστον 0-3 έτη.
3. 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 ΙSO
14001 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων τη
στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει
στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 11.940,00 €.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 60η ημέρα απότην
ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 του Τεύχους 4 "Ειδικοί Όροι" της
Διακήρυξης..

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οποιαδήποτε νομική μορφή.

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

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/01/2021
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

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: 18/06/2021

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/01/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Γραφείο Β-14 (Αίθουσα Διαγωνισμών) της
ΔΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου), 23οχλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να παρίστανται οι
νόμιμοιεκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Ανώνυμων
Εταιρειών ή οιαντίκλητοί 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.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
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/
Κ. ΠΡΟΜ./ΤΣΕ&Υ)
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
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.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ/Κ. ΠΡΟΜ./ΤΣΕ&Υ)
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
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:
01/12/2020

