Διακήρυξη 112.ΔΛΚΜ–0736
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), 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, καθώς και της παρούσας Διακήρυξης,
η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’
αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τους
ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη Αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας "Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων ΔΛΚΜ"
συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της Επιχείρησης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(240.000,00€), πλέον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την ΔΕΗ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο
προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ.
Πληροφορίες παρέχονται από τον Ηλ. Κουρουνιώτη τηλεφωνικά 27910 25048, 27910 22229
εσωτερικό 33221.
3. Όλες οι Προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου
Μεγαλόπολης, μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης
εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, με ευθύνη του
προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν
υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της παραπάνω Υπηρεσίας
όχι αργότερα από την 11.00 πμ της ημέρας του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γραφείο του
Τομέα Η/Μ Μελετών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
4. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο
ΜΕΕΠ με πτυχίο τουλάχιστον Α2 για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν
και κατασκευαστικές Επιχειρήσεις ή συμπράξεις τέτοιων επιχειρήσεων και οικονομικοί φορείς (φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών) που είναι εγκατεστημένοι σε:
α. σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
β. σε ένα κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων –ΣΔΣ
( Government Procurement Agreement –GPA) του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου(Π.Ο.Ε.), στο
βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,3,4,και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την ένωση προσαρτήματος Ι της άνω ΣΔΣ(GPA)
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,που είναι
γραμμένες στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογα με
αυτό που δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ισχύει στην χώρα τους.
5. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της Εργολαβίας.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών
βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 12/02/2018 να
λαμβάνουν τα τεύχη και τα σχέδια του Διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: htpps://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn.
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