ΔΕΘ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Ανακοίνωση Αρ. 18001

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
Διακηρύξεων Προμήθειας Υλικών
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (www.dei.gr , εφεξής ΔΕΗ Α.Ε.
ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:
• του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του
Ν. 4412/2016,
• της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αρθ. 128/08.11.2016 απόφασή
του η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn ,
όλους τους ενδιαφερόμενους και τους ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής προσφορών των παρακάτω διαγωνισμών μέχρι και 24.01.2018 :

Αντικείμενο Προμήθειας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός
σε €
(ενδεικτικός)

12000 44896

Κορδόνια ινών υάλου

13.870,00 €

1200046683

Ρουλεμάν 6024Z CS200-10B

16.900,00 €

Οι διαγωνισμοί, η προθεσμία των οποίων παρατείνεται, θα διενεργηθούν στον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στις 24.01.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση
και σύμφωνα με τους όρους της κάθε Διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί και διατίθεται
δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://www.dei.gr
→ διακηρύξεις διαγωνισμών – διακηρύξεις διαγωνισμών Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής ή με απ’ ευθείας πρόσβαση στο http://www.dei.gr/el/diakirukseis-ulikwn-ergwnparoxis-upiresiwn και τη χρήση εύρεσης.
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 πέντε
(5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνι-
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σμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης
να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν εχει παραληφθεί
άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη
ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.
Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τη σχετική Διακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και
του σχεδίου σύμβασης.
Κανένας Υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
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