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Αριθμός Διακήρυξης: ΔΛΥ-ΛΠΖ200 1200071958 

Ημερομηνία:  

Αντικείμενο: Προμήθεια δέκα (10) μονάδων 
εξυπηρετητών (servers)  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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 σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 
53/19.05.2020) που έχει αναρτηθεί στην επίσημα ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση 
https://eprocurement.dei.gr, 

 της παρούσας Διακήρυξης,        

όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 
προμήθεια  δέκα (10) μονάδων Εξυπηρετητών (Servers) του οίκου Hewlett Packard με τύπο HPE 
ProLiant DL20 Gen10 4SFF.          

2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η 
οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής για τα είδη της  πρόσκλησης. 

3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (29.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν 
αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

4. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Διαδικασία, είναι η Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης 
Λιγνιτικής Παραγωγής (ΔΛΥ-ΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, τηλ.: 210 5109549. 

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή  και την κα. Μ. 
Νικολετσοπούλου, για τη διαγωνιστική διαδικασία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις : 
e.dougalis@dei.com.gr  και m.nikoletsopoulou@dei.com.gr  

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της 
Εταιρείας “cosmoONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr. 

Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:  
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις 

πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων. 
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες 

αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 
δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε 

μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω 
απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

https://eprocurement.dei.gr/
mailto:e.dougalis@dei.com.gr
file://///Gmd.local/gmdnamespace/FILE%20SERVER%20FOLDERS/ΔΚΥΟΡ/ΚΛΗΜ/ΤΠΠΟΡ/MΑΙΡΗ/Α%2010%20servers%20%20HEWLETT%20PACKARD%2029.500%20ευρώ%20%202021/m.nikoletsopoulou@dei.com.gr%20
https://www.marketsite.gr/
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ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που 
αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες 
παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι 
Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της 
προσφοράς τους. 

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα 
(site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την 
Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης 
στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους 
σε αυτό.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του οικονομικού φορέα με τη 
ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική 
φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.  

Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η 
οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί 
ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από 
αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μετρολογίας».  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης 
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής την Τρίτη ,09.02.2021, ώρα: 12.00. 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς 

5. Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά δέκα (10) μονάδες Εξυπηρετητών (Servers) του οίκου Hewlett 
Packard με τύπο HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF. 

Η σύνθεση κάθε server αναλύεται στον κάτωθι πίνακα. 

https://eprocurement.dei.gr/
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Qty Product # Product Description 

1 P06963-B21 HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Configure-to-order Server 

1 P06963-B21  B19 
HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Europe-Multilingual Localization 
Configure-to-order Server 

1 P17102-L21 
Intel Xeon E-2224 (3.4GHz/4-core/71W) FIO Processor Kit for HPE 
ProLiant DL20 Gen10 

2 879507-B21 
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 
Unbuffered Standard Memory Kit 

2 879507-B21  0D1 Factory Integrated 

2 P04556-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD 

2 P04556-B21  0D1 Factory Integrated 

1 P06667-B21 HPE DL20 Gen10 x8x16 FlexibleLOM Riser Kit 

1 P06667-B21  0D1 Factory Integrated 

1 665240-B21 HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter 

1 665240-B21  0D1 Factory Integrated 

1 869079-B21 
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 
12G SAS Modular LH Controller 

1 869079-B21  0D1 Factory Integrated 

2 865408-B21 
HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply 
Kit 

2 865408-B21  0D1 Factory Integrated 

1 P11060-B21 
Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-
installed English SW 

1 P11083-B21 
Microsoft Windows Server 2016 Downgrade Standard FIO Not Pre-
installed English SW 

1 P06722-B21 HPE DL20 Gen10 RPS Enablement FIO Kit 

1 775612-B21 HPE 1U Short Friction Rail Kit 

1 775612-B21  0D1 Factory Integrated 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες της Hewlett Packard. 

Το σύνολο του αναφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον server. Επίσης οι 

σκληροί δίσκοι θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σε Raid Level 1. Το Λειτουργικό σύστημα που συνοδεύει τον 

server (Microsoft Windows Server 2016) θα πρέπει να είναι επίσης εγκατεστημένο, ενεργοποιημένο, με 

εγκατεστημένες όλες τις ενημερώσεις και τους απαραίτητους drivers των εξαρτημάτων του server. 

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι κατά μέγιστο 60 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.   

Ο εξοπλισμός θα καλύπτεται από 3ετή εγγύηση και βασικής υποστήριξης από την HP.         

Το σύνολο των υλικών θα παραδοθεί επί αυτοκινήτου του προμηθευτή εντός Αττικής, σε χώρο ο οποίος 

θα προσδιοριστεί αμέσως μετά την ανάθεση της προμήθειας, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΗ/ΔΛΥ-ΛΠ. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. Στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Σύστημα και σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις ενσωματωμένες στο υπόψη Σύστημα Οδηγίες Χρήσης του : 

8.1. τη δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα 

8.2. την Οικονομική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη σε μορφή αρχείου  portable document 
format (pdf), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα και με τις οδηγίες χρήσης 
του Συστήματος 

8.3. την Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει τη σύνθεση των εξυπηρετητών (part Number) 
σύμφωνα με τον παραπάνω  πίνακα…της παραγράφου 5 

8.4. Υπεύθυνη Δήλωση ό,τι οι προσφέροντες είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες της Hewlett Packard με 
επισύναψη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου περί αυτού. 

8.5. τη δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση 
οικονομικών φορέων, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα υπόδειγμα 

Οι δηλώσεις των παραγράφων 8.1, έως και 8.5 υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. 

Το πιο πάνω τίμημα της  Οικονομικής προσφοράς θα είναι σταθερό  και δεν θα υπόκειται σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή. 

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. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική 
σειρά μειοδοσίας. 

11. Τα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 15 του ΚΕΠΥ, μέσω της επίσημης  ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: 

https://eprocurement.dei.gr ΔΛΥ-ΛΠ/ Z200 1200071958, όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι 
τρείς (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της 
Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος 
Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.   

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο 
Σύστημα οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με 
υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές 
απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 

 

https://eprocurement.dei.gr/
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Συνημμένα: 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

- Σχέδιο Σύμβασης  

- Υποδείγματα  



 

 

Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λειτουργιών  

Υποστήριξης  
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Αριθμός Διακήρυξης:1200071958 

Ημερομηνία:  

Αντικείμενο: Προμήθεια δέκα (10) μονάδων 
εξυπηρετητών (servers)  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Είδος 
α/α 

Ποσ/τα Μονάδα Περιγραφή Υλικού 
Τιμή Μονάδας 

σε ΕΥΡΩ 
Συνολική Τιμή 

σε ΕΥΡΩ 

1 10 Σειρά Εξυπηρετητής (Server) HPE ProLiant DL20 

Gen10 4SFF, σύμφωνα με τον πίνακα 

σύνθεσης με προ εγκατεστημένο 

λειτουργικό Windows Server 2016. 

Περιλαμβάνεται εγγύηση 3 ετών υλικού 

και βασικής υποστήριξης HP 

  
 
 
 

 

Σύνολο (αριθμητικώς):  

Σύνολο (ολογράφως):  
 

 

 

 
Ημερομηνία : 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λειτουργιών  

Υποστήριξης  
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Αριθμός Διακήρυξης:1200071958 

Ημερομηνία:  

Αντικείμενο: Προμήθεια δέκα (10) μονάδων 
εξυπηρετητών (servers)  

 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3 



 

 

Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λειτουργιών  

Υποστήριξης  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ 

Πληροφορίες: Μ. Νικολετσοπούλου 

Τηλέφωνο: 210 5109549 

email: m.nikoletsopoulou@dei.com.gr 

ΑΦΜ:090000045 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: Fax: 
email:  
ΑΦΜ: ΔΟΥ: 
 

Σχετικά: 

Αριθμός Αίτησης: Z200 1200071958 

Κάλυψη: Μερική ☐  Τελική  ☐  Ολική ☒ 
Αίτηση Τιμών: 
Ημερομηνία Προσφορών: 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Αξία: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΣΧΕΔΙΟ) 

 
Στην Αθήνα 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 τον κ. Γεώργιο Ι. Μηλιό,  Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής (ΔΛΥ-ΛΠ), 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 δέκα (10) μονάδων 
Εξυπηρετητών (Servers) του οίκου Hewlett Packard με τύπο HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, σχέδια 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 

Ποσ/τα Μονάδα Περιγραφή Υλικού 
Τιμή 

Μονάδας σε 
ΕΥΡΩ 

Συνολική Τιμή 
σε ΕΥΡΩ 

1 10 Σειρά Εξυπηρετητής (Server) HPE ProLiant 

DL20 Gen10 4SFF σύμφωνα με τον 

πίνακα σύνθεσης με προ 

εγκατεστημένο λειτουργικό 

Windows Server 2016. 

Περιλαμβάνεται εγγύηση 3 ετών 

υλικού και βασικής υποστήριξης HP 

  
 
 
 

 

Σύνολο (αριθμητικώς):  

Σύνολο (ολογράφως):  
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Η σύνθεση κάθε server αναλύεται στον κάτωθι πίνακα 

Qty Product # Product Description 

1 P06963-B21 HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Configure-to-order Server 

1 P06963-B21  B19 
HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Europe-Multilingual Localization 
Configure-to-order Server 

1 P17102-L21 
Intel Xeon E-2224 (3.4GHz/4-core/71W) FIO Processor Kit for 
HPE ProLiant DL20 Gen10 

2 879507-B21 
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 
Unbuffered Standard Memory Kit 

2 879507-B21  0D1 Factory Integrated 

2 P04556-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD 

2 P04556-B21  0D1 Factory Integrated 

1 P06667-B21 HPE DL20 Gen10 x8x16 FlexibleLOM Riser Kit 

1 P06667-B21  0D1 Factory Integrated 

1 665240-B21 HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter 

1 665240-B21  0D1 Factory Integrated 

1 869079-B21 
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 
12G SAS Modular LH Controller 

1 869079-B21  0D1 Factory Integrated 

2 865408-B21 
HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power 
Supply Kit 

2 865408-B21  0D1 Factory Integrated 

1 P11060-B21 
Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-
installed English SW 

1 P11083-B21 
Microsoft Windows Server 2016 Downgrade Standard FIO Not 
Pre-installed English SW 

1 P06722-B21 HPE DL20 Gen10 RPS Enablement FIO Kit 

1 775612-B21 HPE 1U Short Friction Rail Kit 

1 775612-B21  0D1 Factory Integrated 

Το σύνολο του αναφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον server. Επίσης οι 
σκληροί δίσκοι θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σε Raid Level 1. Το Λειτουργικό σύστημα που συνοδεύει τον 
server (Microsoft Windows Server 2016) θα πρέπει να είναι επίσης εγκατεστημένο, ενεργοποιημένο, με 
εγκατεστημένες όλες τις ενημερώσεις και τους απαραίτητους drivers των εξαρτημάτων του server. 

2. Τιμές 

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή. 
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 

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή  στις εγκαταστάσεις του   …….    επί της  οδού   
……  , εντός  60 ημέρων από την υπογραφή της σύμβασης, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΗ/ΔΛΥ-ΛΠ. 
Το κόστος μεταφοράς των υλικών βαρύνει αποκλειστικά τον Προμηθευτή. 
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4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή 

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά τα υλικά 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 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 

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή 
αριθμός …………..…. που εξέδωσε ………….…… για το ποσό των .................... Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε 
τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή 
φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που 
λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να 
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω 
οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν 
αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση 
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όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των 
λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού. 

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου 
Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Λύση Σύμβασης 
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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 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. 

14. 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. 

15. Ισχύς Σύμβασης 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα δύο μέρη. 

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το 
άλλο ο Προμηθευτής. 

  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λειτουργιών  

Υποστήριξης  

 
    
   

Αριθμός Διακήρυξης:1200071958 

Ημερομηνία:  

Αντικείμενο: Προμήθεια δέκα (10) μονάδων 
εξυπηρετητών (servers)  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
(Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα καλύπτει τις παρακάτω 
παραγράφους 1, 5 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 
εφόσον το επιθυμεί) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ………… (επωνυμία του προσφέροντος) 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. (Μέλη του ΔΣ ή Διαχειριστές) 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 
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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 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (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). 

 
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 προθεσμίας από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.  

 
    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 

 
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.  

 
 

Ημερομηνία:…………… 
 
(Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

ημερομηνία υποβολής της) 
 

 
Ο Δηλών 

 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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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 1 -Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαγωνιστική 

διαδικασία) 
 
 

Τα υπογράφοντα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων/Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων για 
την προμήθεια ΄ δέκα (10) μονάδων εξυπηρετητών (servers) για την 
αναβάθμιση του συστήματος SCADA ABB 800xA΄ 

 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
για την προμήθεια    ………………………………………………….    , 
 
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.  
 
 
 

Ημερομηνία:…………… 
 

(Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της) 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αναδόχου σας:  
 
……i…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, 
καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη  ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και 
ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……ii……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των 
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας 
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Ανάδοχος 
παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, 
αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε 
περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το 
ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το 
σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη 
μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον 
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν 
συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……επτά (7)… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ 
της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας 
προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα 
εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 
εγγυοδοσία μας. 
 

                                                           
i Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
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…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε 

μέλος έναντι της ΔΕΗ 

ii  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 


