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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση) προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε Πλειοδοτικό
Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Ενοικίαση του εγκατεστημένου Αστικού
Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark
fiber)» σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:
1. Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου διαγωνισμού/σύμβασης. Διάρκεια
σύμβασης.
1.1 Η ΔΕΗ είναι ιδιοκτήτης των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας τα
οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί η θυγατρική της κατά 100% εταιρεία
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας). Στον αστικό κορμό ορισμένων εξ αυτών των Δικτύων η ΔΕΗ
έχει εγκαταστήσει Δίκτυο Οπτικών Ινών.
Το Αστικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (εφεξής ΑΔΟΙ) της ΔΕΗ, το οποίο έχει
κατασκευαστεί από το έτος 2003 και μετά, αποτελείται από καλώδια
Οπτικών Ινών σε υπόγειες οδεύσεις και συνδέεται στο Υπεραστικό Δίκτυο
Οπτικών Ινών (ΥΔΟΙ) που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Τόσο το ΑΔΟΙ της ΔΕΗ όσο και το ΥΔΟΙ του ΑΔΜΗΕ έχει ενοικιαστεί σε
Εταιρεία τηλεπικοινωνιών μέχρι τις 31.12.2017. Ο τρέχων ενοικιαστής έχει
τοποθετήσει ίδιο ενεργό εξοπλισμό και έχει συνδέσει το ΑΔΟΙ με τις
εγκαταστάσεις των πελατών του προκειμένου να παρέχει τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες.
Αναλυτικά στοιχεία για τα υφιστάμενα προς εκμίσθωση ΑΔΟΙ παρατίθενται
στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α.
1.2 Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα είναι πέντε (5) έτη.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - Τόπος, χρόνος υποβολής και
αποσφράγισης προσφορών
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και
Προμηθειών (ΔΥΠ).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΥΠ/Στουρνάρη 55, 10432
Αθήνα, το αργότερο μέχρι 13.02.2018, ώρα 11:00 πμ.
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει, παρουσία
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στην Αίθουσα
Αποσφραγίσεων (2ος όροφος) της ανωτέρω Διεύθυνσης ενώπιον Επιτροπής
που θα συστήσει η Επιχείρηση.
Πληροφορίες για εμπορικά θέματα παρέχονται από την κα Ν. Μάρκου με
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση N.Markou@dei.com.gr, τηλεφωνικά
(+30 210 5270824) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166) και για τεχνικά
θέματα από τον κ. Ε. Φουρναράκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση
E.Fournarakis@deddie.gr, τηλεφωνικά (+30 210 9090815) ή με τηλεμοιοτυπία
(+30 210 9090862).
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3. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών),
οι οποίοι ικανοποιούν πλήρως όλες τις παρακάτω απαιτήσεις:
3.1 Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
3.1.1 Καταλληλότητα
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 για
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
σύμβασης.
3.1.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια
Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων μεγαλύτερο των πέντε (5) εκατ. Ευρώ με ελάχιστο
αποδεκτό όριο 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.
3.2 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος
ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο στην
παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη Συνδρομής
Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή από τους
διαγωνιζόμενους.
4. Κατάρτιση - ισχύς προσφορών
4.1 Η προσφορά θα υποβληθεί σε φάκελο με την ένδειξη : «Προσφορά για τη
Διαδικασία αριθ. : ΔΥΠ- 52318002
Αντικείμενο :

Ενοικίαση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου
Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη (dark fiber)

Ο ως άνω Φάκελος θα περιέχει το Φάκελο Α με τα Τυπικά Στοιχεία και την
Τεχνική Προσφορά και κλειστό (σφραγισμένο) Φάκελο Β με την Οικονομική
Προσφορά.
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4.2 Στο Φάκελο Α θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω τυπικά και τεχνικά
στοιχεία:
4.2.1 Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη
Διακήρυξη.
4.2.2 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
4.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού
(ΥΔΜΣΛΑ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού
σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις
πιο πάνω δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός
είκοσι (20) ημερών εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του
δικαιολογητικού.
4.2.4 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς
 επιχειρηματική δομή προσφέροντος
 τομείς δραστηριότητας
 προϊόντα και υπηρεσίες
 υποδομές
 ενδεικτικός κατάλογος πελατών

4.2.5 Τα αποδεικτικά στοιχεία για την απαιτούμενη στην παράγραφο 3.1.2
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
4.3 Στο Φάκελο Β θα περιλαμβάνονται:
4.3.1 Η οικονομική προσφορά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
4.3.2 Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής Τιμήματος (σε
Σύμπραξης/Ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων)

περίπτωση

Η συμπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει
με ευκρίνεια.
4.4 Η ισχύς της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες με έναρξη
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
4.5 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη/Ένωση φυσικών ή/και
νομικών προσώπων τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 4.2
υποβάλλονται Χωριστά από κάθε μέλος αυτής και συνοδεύονται από
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Δήλωση Συνυπευθυνότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
5. Τιμές μίσθωσης - Τρόπος πληρωμής
Θα προσφερθούν τιμές σε Ευρώ για τη μίσθωση των ΑΔΟΙ στις οποίες θα
περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση του μισθωτή, πλέον του Φ.Π.Α.
Το τίμημα της προσφοράς θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης
και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή προϋποθέσεις.
Το τίμημα της μίσθωσης θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στην Επιχείρηση σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις εντός του πρώτου 5νθημέρου κάθε επόμενου μηνός,
προσαυξημένου κατά τους νόμιμους φόρους και τέλη που θα ισχύουν κατά την
ημερομηνία καταβολής.
6. Αποσφράγιση
σύμβασης

και

αξιολόγηση

προσφορών

-

Κριτήριο

ανάθεσης

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει παρουσία εκπροσώπων
των διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν, από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή
που θα συστήσει η ΔΕΗ σε δύο στάδια.
Αρχικά θα ανοιχτούν οι Φάκελοι Α και θα αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους.
Στη συνέχεια θα αποσφραγιστούν επίσης παρουσία εκπροσώπων των
διαγωνιζομένων οι φάκελοι Β (οικονομικές προσφορές) των διαγωνιζομένων
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση το μεγαλύτερο τίμημα.
7. Βασικοί όροι της προς σύναψη σύμβασης
7.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο μισθωτής κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα καταθέσει στην
Επιχείρηση, ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης
της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί
αδικαιολόγητα, για ποσό που θα αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%)
του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) μπορεί να περιορίζεται
ανά εξάμηνο κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αξία των μηνιαίων
μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί εφόσον ο μισθωτής καλύπτει πλήρως
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η συνολική απομείωση της ΕΕΚΕ δεν
μπορεί να υπερβεί το 70% του συνολικού ποσού αυτής.
Η ΕΕΚΕ όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά τις προαναφερθείσες ενδεχόμενες
απομειώσεις, θα επιστραφεί στο Φορέα που την εξέδωσε μετά την
εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτή.
7.2 Όρια ευθύνης αντισυμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για
τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/ και αποθετικές ζημίες.
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7.3 Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της
Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
έγκριση της Επιχείρησης.
Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την
Επιχείρηση, η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να
έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με
αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.
7.4 Καταγγελία – Λύση Σύμβασης:
7.4.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του μισθωτή
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του τιμήματος μίσθωσης,
για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, η Επιχείρηση
δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον μισθωτή, η οποία
κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία
της Σύμβασης μερικά ή ολικά.
Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των
δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, καταπίπτουν υπέρ
της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης.
7.4.2 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
υποκατάστασης μισθωτή
7.4.2.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς
δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Μισθωτής πτωχεύσει ή σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα
συμπράττοντα μέρη.
7.4.2.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο
Μισθωτής τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση
όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση
που κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 7.3
του παρόντος τεύχους ο Μισθωτής υποκαταστήσει τον
εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης
με οποιοδήποτε τρίτο.
7.4.2.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης των δύο
προηγούμενων
παραγράφων
εφαρμόζονται
τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 7.4.1.
7.4.3 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή του εκμισθωτή (της Επιχείρησης)
.
7.4.3.1 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 το Μισθωτή, τουλάχιστον
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δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία που
καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της,
χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε
αξίωση αποζημίωσής του εξ αυτού του λόγου.
7.4.3.2 Στην περίπτωση της λύσης της σύμβασης κατά τα ως άνω,
η Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον
υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης,.
7.4.4

Λύση κοινή συναινέσει
Η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη
συναινέσουν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι προς τούτο.

εφόσον

7.5 Λοιποί όροι της σύμβασης
Οι λοιποί όροι της σύμβασης αναλυτικά θα οριστικοποιηθούν μετά την
ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας κατά την κατάρτιση αυτής.
8. Ματαίωση διαδικασίας, μερική ακύρωση και επανάληψη διαδικασίας,
αναμόρφωση αποτελεσμάτων διαδικασίας
8.1 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη διαδικασία, εφόσον:
α. απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων
/προσφερόντων.
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης.
8.2 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα:
8.2.1 να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε
μέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι:
α. η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων
κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος
β. το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την
Επιχείρηση
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω
ανωτέρας βίας
8.2.2 να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»
9. Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ
9.1 Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία (υποβολή προσφοράς)
ισοδυναμεί με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των
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όρων της σχετικής Διαδικασίας καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών
της Διακήρυξης.
9.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της
παρούσας Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε
σχετικά Συμπληρώματα Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα
δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
9.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να
αποζημιώσει τους προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών τους,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί
ή ματαιωθεί η Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, αυτοί που συμμετέχουν στη
Διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά
δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από την
Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο Διαδικασία.
9.4 Η προσφορά των προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους
όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως
αποδοχή πρότασής της.
9.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε προσφέροντα να την
επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των
υποχρεώσεών του.
9.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών
είναι προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται πριν από την υποβολή των
προσφορώννα παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα
δικαίωμα στους συμμετέχοντες/προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.
10. Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού – προϋπόθεση παραλαβής
Τα τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ 
Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ΔΥΠ-52318002, με εξαίρεση τα κατασκευαστικά
σχέδια των ΑΔΟΙ που αναφέρονται στο Παράρτημα Α τα οποία μπορούν να
παραληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από τον κ. Ε. Φουρναράκη με την
προϋπόθεση ότι ρητά εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπος του
ενδιαφερόμενου
οικονομικού
φορέα
θα
υπογράψει
«Δήλωση
Εμπιστευτικότητας» για το περιεχόμενο τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σχετικό Υπόδειγμα της Επιχείρησης.

Συνημμένα:
- Παράρτημα Α
- Υποδείγματα Δηλώσεων και ΕΕΚΕ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Αριθμός Διακήρυξης: 52318002

Ημερομηνία: 24.01.2018

Αντικείμενο: Μίσθωση του εγκατεστημένου
Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών
της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη (dark fiber)
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1. Γενικά
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ) διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή
Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών (ΑΔΟΙ) στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Το ΑΔΟΙ (Dark
Fiber) της ΔΕΗ αποτελείται από καλώδια Οπτικών Ινών σε υπόγειες οδεύσεις και συνδέεται
στο Υπεραστικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΥΔΟΙ) που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕΑ.Ε. Η κατασκευή του
ΑΔΟΙ έχει γίνει από το 2003 και μετά.
Τόσο το ΑΔΟΙ της ΔΕΗ όσο και το ΥΔΟΙ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει ενοικιαστεί σε εταιρεία
τηλεπικοινωνιών μέχρι την 31.12.2017. Ο τρέχων ενοικιαστής έχει τοποθετήσει ίδιο ενεργό
εξοπλισμό και έχει συνδέσει το ΑΔΟΙ με τις εγκαταστάσεις των πελατών του προκειμένου να
παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

2. Αντικείμενο μίσθωσης
Η ΔΕΗ προσφέρει το ΑΔΟΙ, όπως υφίσταται στην παρούσα μορφή του η οποία
αποτυπώνεται στα αναφερόμενα παρακάτω σχέδια κατασκευής για μίσθωση διάρκειας πέντε
(5) ετών στον πλειοδότη που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό. Τα γενικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του ΑΔΟΙ (σχέδια κατασκευής κ.λπ.) παρατίθενται στη παρακάτω
παράγραφο 5.
Σε κάθε καλώδιο Οπτικών Ινών και αντίστοιχα στις απολήξεις αυτού θα δεσμευθεί πλήθος
Ινών ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των υπαρχουσών Ινών (στρογγυλοποιημένο προς τα
κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο) για χρήση από τη ΔΕΗ, η οποία θα μπορεί να τοποθετεί
ενεργό εξοπλισμό όπου είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση των δεσμευμένων Οπτικών
Ινών.

3. Χρήση ΑΔΟΙ
3.1 Το ΑΔΟΙ θα χρησιμοποιηθεί από το μισθωτή για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τους όρους του παρόντος
κειμένου.
3.2 Ο μισθωτής πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του ΑΔΟΙ
και την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο κατά την έναρξη της μίσθωσης
όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.

4. Επικοινωνία αντισυμβαλλομένων
Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του μισθωτή και της ΔΕΗ θα γίνεται εγγράφως στην
ελληνική γλώσσα και με απόδειξη της ημερομηνίας, ώρας, τόπου και ατόμου παραλαβής.
Τόσο ο μισθωτής όσο και η ΔΕΗ θα πρέπει να ορίσουν το σημείο, το άτομο, τις ημέρες και
ώρες παραλαβής της αντίστοιχης αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και να
ενημερώνουν αμφοτέρους για την όποια αλλαγή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
την οποιαδήποτε αλλαγή.

5. Παραλαβή ΑΔΟΙ προς Χρήση
Μεταξύ της ΔΕΗ και του μισθωτή θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των
στοιχείων που απαρτίζουν το ΑΔΟΙ το οποίο εκτός της καταγραφής των ποσοτικών
στοιχείων θα πιστοποιεί και την καλή λειτουργία τους.

6. Πρόσβαση και παρεμβάσεις αντισυμβαλλομένων στο ΑΔΟΙ
6.1 Δεν επιτρέπεται η μεταβολή και αλλοίωση του ΑΔΟΙ κατά τη διάρκεια της μίσθωσης από
το μισθωτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη αποδοχή της ΔΕΗ.
6.2 Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά και να συνδέει στο ΑΔΟΙ καθώς και να
λειτουργεί και συντηρεί με ιδία ευθύνη και ίδιο κόστος τον εγκεκριμένο από τις
Ελληνικές Αρχές εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την παροχή των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σελίδα 3η (από 5)

6.3 Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα μέρη του ΑΔΟΙ από το μισθωτή μπορεί να
γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου αρκεί να υπάρχει έγγραφη
ειδοποίηση της ΔΕΗ περί των στοιχείων των ατόμων του μισθωτή, του σημείου, της
ημερομηνίας, της ώρας πρόσβασης και του σκοπού προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος
στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της εποπτείας των
εργασιών του μισθωτή κατά την κρίση της.
6.4 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της επιθεώρησης όλων των μερών του ΑΔΟΙ οποιαδήποτε
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Στην περίπτωση διαπίστωσης
μεταβολών ή αλλοιώσεων στα επιμέρους τμήματα του ΑΔΟΙ η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα
να πράξει ένα εκ των δύο:
α) Να ζητήσει εγγράφως από τον ενοικιαστή να επαναφέρει άμεσα το αλλοιωμένο
τμήμα του ΑΔΟΙ στην πρωθύστερη κατάσταση ή,
β) Να ενημερώσει εγγράφως τον ενοικιαστή ότι αποδέχεται τις μεταβολές. Στην
περίπτωση αυτή οι μεταβολές θα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του ΑΔΟΙ και
θα περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε. με συμπληρωματικό πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής.
6.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης του ΑΔΟΙ, όποτε ήθελε προκύψει, στο
βαθμό που δεν θα επηρεάζει τις υφιστάμενες λειτουργίες του μισθωτή και ο μισθωτής
οφείλει να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα της χρήσης των
υποδομών του ΑΔΟΙ (οδεύσεις, σημεία τερματισμού, κ.λπ.) για οποιοδήποτε λόγο από
την ίδια ή συνεργάτη της στο βαθμό που δεν θα επηρεάζει τις υφιστάμενες λειτουργίες
του μισθωτή.
6.6 Ο μισθωτής οφείλει να συμβάλει ενεργά στην καλή διατήρηση όλων των μερών που
απαρτίζουν το ΑΔΟΙ. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επιδιόρθωση μερών του ΑΔΟΙ ο
μισθωτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη ΔΕΗ για το είδος και την έκταση της
επιδιόρθωσης. Η ΔΕΗ θα προβαίνει στην αντίστοιχη επιδιόρθωση και το κόστος της
επιδιόρθωσης προσαυξημένο με τους εκάστοτε ισχύοντες φόρους και τέλη θα το
επωμίζεται ο μισθωτής εάν είναι υπαίτιος.
Πέραν της ως άνω αποκατάστασης της βλάβης, η ΔΕΗ δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη
ευθύνη για την τυχόν υπολειτουργία τμημάτων των ΑΔΟΙ έναντι του μισθωτή ή
οποιουδήποτε πελάτη του.

7. Παροχές για λειτουργία ΑΔΟΙ
Ο μισθωτής οφείλει να συμβληθεί με τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, εκμισθωτές
χώρων εγκαταστάσεων, κ.λπ. που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των σημείων του
ΑΔΟΙ και οφείλει να εξοφλεί όλους τους λογαριασμούς που συνδέονται με τη χρήση των
εγκαταστάσεων του ΑΔΟΙ.

8. Παράδοση ΑΔΟΙ στη ΔΕΗ
Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το ΑΔΟΙ (και τις εγκεκριμένες από τη ΔΕΗ μεταβολές
του) κατά τη λήξη της μίσθωσης τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση κατά την οποία το
παρέλαβε. Η ΔΕΗ θα προβεί στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των μερών του ΑΔΟΙ και θα
παραλάβει το ΑΔΟΙ ποσοτικά και ποιοτικά σύμφωνα με τα υπάρχοντα υπογεγραμμένα
πρωτόκολλα.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να πράξει ένα εκ
των δύο:
α) Να ζητήσει εγγράφως τον ενοικιαστή να επαναφέρει άμεσα το αλλοιωμένο τμήμα του
ΑΔΟΙ σύμφωνα με το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο ή,
β) Να αποδεχθεί και να παραλάβει το αλλοιωμένο τμήμα του ΑΔΟΙ επιβάλλοντας κατά την
κρίση της το ανάλογο οικονομικό τίμημα στον μισθωτή.

9.

Περιγραφή Δικτύου Οπτικών Ινών

Α. Πίνακας Σημείων (Απολήξεις Γραμμών ΑΔΟΙ)
Β. Πίνακας Γραμμών ΑΔΟΙ
Γ. Σχέδια (Κατασκευής) Όδευσης Γραμμών ΑΔΟΙ
Σελίδα 4η (από 5)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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41
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45
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-

ΥΜΗΤΤΟΥ & ΦΡΥΝΩΝΟΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ.tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (1απο4).tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (2απο4).tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (3απο4).tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (4απο4).tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - Υ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (1απο 2).tif
Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - Υ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (2απο2).tif
Υ.Σ ΡΟΥΦ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.tif
Υ.Σ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ (βροχος θηβων-λιοσιων).tif
Υ.Σ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (1απο2).tif
Υ.Σ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2απα2).tif
Υ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΦΡΥΝΩΝΟΣ (1απο2).tif
Υ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΦΡΥΝΩΝΟΣ (2απο2).tif
Υ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ - Υ.Σ ΡΟΥΦ (1απο2).tif
Υ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ - Υ.Σ ΡΟΥΦ (2απο2).tif
Υ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ – Σ.Ζ ΑΙΓΑΛΕΩ.tif
Υ.Σ ΑΗΣΑΓ - Κ.Δ ΠΕΙΡΑΙΑ.tif
ΤΕΛΛΑΣ – Κ.Δ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (1από2).tif
ΤΕΛΛΑΣ – Κ.Δ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (2από2).tif
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ.tif
Σ.Ζ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (1απο3).tif
Σ.Ζ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2απο3).tif
Σ.Ζ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (3απο3).tif
Σ.Ζ ΑΙΓΑΛΕΩ - Υ.Σ ΑΗΣΑΓ (1απο3).tif
Σ.Ζ ΑΙΓΑΛΕΩ - Υ.Σ ΑΗΣΑΓ (2απο3).tif
Σ.Ζ ΑΙΓΑΛΕΩ - Υ.Σ ΑΗΣΑΓ (3απο3).tif
ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Κ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (1απο3).tif
ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Κ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (2απο3).tif
ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Κ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (3απο3).tif
Κ.Δ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - Σ.Ζ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (1απο3).tif
Κ.Δ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - Σ.Ζ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (2απο3).tif
Κ.Δ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - Σ.Ζ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (3απο3).tif
Κ.Δ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - (ΥΜΗΤΤΟΥ& ΦΡΥΝΩΝΟΣ).tif
Κ.Δ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - Υ.Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.tif
Κ.Δ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - MED NAUTILUS (1απο2).tif
Κ.Δ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - MED NAUTILUS (2απο 2).tif
Κ.Δ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Υ.Σ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.tif
Κ.Δ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.tif
Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΕΛΛΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (χαρτης).tif
Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Κ.Δ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ (1απο3).tif
Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2απο3).tif
Κ.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (3απο3).tif
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Κ.Δ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.tif
ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (βορειο & νοτιο τμημα).tif
ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Κ.Δ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (2η οδευση).tif
ΒΡΟΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Υ.Σ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (1απο2).tif
ΒΡΟΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Υ.Σ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ.Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (2απο2).tif
ΒΡΟΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Υ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Κ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.tif
xartis athens 1.tif
thessal skour (χαρτης).tif

Σελίδα 5η (από 5)

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διακήρυξη:

52318002

Ημερομηνία: 24.01.2018
Αντικείμενο: Μίσθωση του εγκατεστημένου
Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών
της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη (dark fiber)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 4.2.1 της Διακήρυξης)

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος …… 2…… δηλώνω ότι:
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο …… 3……

2. …… 4…… 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 και
την παρούσα δήλωση
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
4.4 …… 5……
5. 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, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την προσφορά
μας ή/και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αν έχει ήδη
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί
2
Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
3
Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο το σχετικό γενικό ή επαγγελματικό μητρώο, η
σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του και τα αναγκαία στοιχεία για την
πρόσβασή του – διαδικτυακή διεύθυνση κλπ- από την υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό)
4
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”
5
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται η διαδικασία οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα παράγραφο
με το ακόλουθο περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως αντίκλητο, ο οποίος
πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα
που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας». Άλλως ισχύουν τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 4.2.2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος …… 1…… δηλώνω ότι ο
Προσφέρων:
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και
ειδικά όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΔΟΙ της ΔΕΗ.
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού,
…… 2…….
3. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4.4 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να
την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με
οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(Καλύπτει την παράγραφο 4.2.3 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος …… 1…… στο Διαγωνισμό
…… 2…… δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:
1. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς του:
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για παράβαση του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
1.3 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.
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί
σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης.
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς,
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.
3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)
3. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της
ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι
(20) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού,
από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 10 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου …… 1…… να συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό …… 2…… δηλώνω ότι:
Όσον αφορά το περιεχόμενο των κατασκευαστικών σχεδίων του Παραρτήματος Α
της πιο πάνω Διακήρυξης το οποίο περιήλθε στην κατοχή του σε ηλεκτρονική
μορφή και γνωρίζοντας τις συνέπειες των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την
προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο
371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914
περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης
εμπιστευτικών πληροφοριών, ο ως άνω οικονομικός φορέας δεσμεύεται :
-

-

να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αυτού για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας μου και τις δραστηριότητές
μου σε σχέση με την Εταιρεία
να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αυτού σε άλλους
συνεργάτες που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν
αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας την εργασία του
να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αυτού ούτε να
τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας την
εργασία του που έχει αναλάβει για την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής
των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων
να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών αυτού, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει
Εμπιστευτικές Πληροφορίες
να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το
σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αυτού που βρίσκονται στην
κατοχή του.

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 4.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη …… 3…… για …… 4……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
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.

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού
3
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
4

Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΗΜΕΡ. :......................
Προς τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ)
Χαλκοκονδύλη 30
ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
…… 1……
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 ευρώ ……, 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
…… 2…… 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.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
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) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
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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
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός
μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Σύμβασης πλέον ενός
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

