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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23ο Χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.dei.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseisdiagwnismwn
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μεταφορά 2,5 x 106 τoν. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου
Αριθμός αναφοράς: 2017.008/ΛΚΔΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60181000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
1 Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά την: Μεταφορά 2,5 x 106 τoν. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, και αναλύεται
στα εξής επιμέρους έργα: ΑΤ1: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 500.000 τόνων λιγνίτη από το
Bunker Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (Απόσταση μεταφοράς 11,00 Km, κλίση
0%). ΑΤ2: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 1.500.000 τόνων λιγνίτη από την προσωρινή αυλή
αποθήκευσης λιγνίτη ΟΚΠ (οικόπεδο πλησίον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V) προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (Απόσταση
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μεταφοράς 17,0 Km, κλίση 0%). ΑΤ3: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 500.000 τόνων λιγνίτη από
την προσωρινή αυλή αποθήκευσης λιγνίτη ΟΚΠ (οικόπεδο πλησίον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V) προς το Bunker
Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (Απόσταση μεταφοράς 7,0 Km, κλίση 0%).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 900 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί στο χώρο του Ορυχείου Noτίου Πεδίου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην
έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας «Μεταφορά 2,5 x 106 τoν.
λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι σε πλήρη
συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
2 Ειδικότερα η παροχή Υπηρεσίας αφορά τα παρακάτω:
ΑΤ1: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 500.000τόνων λιγνίτη από το Bunker Ορυχείου Νοτίου Πεδίου
προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (Απόσταση μεταφοράς 11,00 Km, κλίση 0%).
ΑΤ2: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 1.500.000 τόνων λιγνίτη από την προσωρινή αυλή
αποθήκευσης λιγνίτη ΟΚΠ (οικόπεδο πλησίον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V) προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (Απόσταση
μεταφοράς 17,0 Km, κλίση 0%).
ΑΤ3: Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση - διάστρωση 500.000 τόνων λιγνίτη από την προσωρινή αυλή
αποθήκευσης λιγνίτη ΟΚΠ (οικόπεδο πλησίον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V) προς το Bunker Ορυχείου Νοτίου Πεδίου
(Απόσταση μεταφοράς 7,0 Km, κλίση 0%).
3 Η αναλογία των ποσοτήτων των επί μέρους έργων μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες της
εκμετάλλευσης και τα πραγματικά κοιτασματολογικά στοιχεία που θα συναντηθούν στο Ορυχείο Νοτίου και
Κυρίου Πεδίου. Οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή δεν δίνει δικαίωμα για οποιαδήποτε διεκδίκηση στον Ανάδοχο ή
στην Επιχείρηση, δεδομένου ότι υπάρχουν ξεχωριστές τιμές μονάδας για κάθε επί μέρους έργο.
4 Σε περίπτωση αυξομείωσης της απόστασης μεταφοράς που αναγράφεται στο συμβατικό τιμολόγιο,
θα αυξομειώνεται η τιμή μονάδας, όπως αναλύεται στο άρθρο 9 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης. Στην
περίιπτωση σύνταξης νέας τιμής μονάδς για οποιαδήποτε νέα εργασία προκύψει ο καθορισμός της νέας τιμής
μονάδας θα γίνεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 9 των Ειδικών όρων.
5 Εάν αλλάξουν οι ανάγκες της Επιχείρησης, μπορεί να γίνει μεταφορά λιγνίτη και από άλλο Ορυχείο ή προς
άλλο ΑΗΣ.
6 Η φορτοεκφόρτωση και η διάστρωση του λιγνίτη θα γίνεται με μέσα, ευθύνη και δαπάνες του Μεταφορέα.
7 Τα αυτοκίνητα του Αναδόχου πρέπει να είναι σε αποδεδειγμένα ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας,
να έχουν αποκλειστικώς άδεια δημοσίας χρήσεως και να φέρουνμηχανικά συρόμενο σκέπαστροσε άριστη
λειτουργική κατάσταση.
8 Οι τιμές μονάδας που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επί μέρους δαπάνες για την Παροχή Υπηρεσίας
και το εργολαβικό όφελος. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος μόνον της Παροχής Υπηρεσίας.
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9 Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας θα προσδιοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης,
με βάση το χρόνο έναρξης εργασιών και τους μηνιαίους ρυθμούς διακίνησης του πίνακα μηνιαίων ρυθμών του
Συμφωνητικού.
10 Επειδή πρόκειται για μεταλλευτικό έργο τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε πλήρη
συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία και ιδίως στην εφαρμογή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας
Ελλάδας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 600 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μόνο οι ασυνήθεις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι ημέρες κακοκαιρίας που υπερβαίνουν εκείνες
του πίνακα συνηθισμένων ημερών κακοκαιρίας του άρθρου 5 παρ. 1.5 του Τεύχους 3, θα αποτελούν αιτία για
παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας.

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:
Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις ανάγκες της Επιχείρησης είναι δυνατή η αυξομείωση του αντικειμένου από
-30% έως +50%, με αντίστοιχη αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος του χρόνου περάτωσης και με τις ίδιες
τιμές μονάδος του Τιμολογίου Προσφοράς. Η εν λόγω αυξομείωση αντικειμένου είναι υποχρεωτικά αποδεκτή
από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως από την επιχείρηση τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.
Ανάλογα με τις ανάγκες της η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μειώσει ή να αυξήσει από -50% έως +50%
τους μηνιαίους συμβατικούς ρυθμούς και με τις ίδιες τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς, επιμηκύνοντας ή
επιβραχύνοντας αντίστοιχα το χρόνο εκτέλεσης. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Επιχείρηση
υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα εφόσον η αυξομείωση των μηνιαίων
ρυθμών δεν υπερβαίνει το 20% ή ένα μήνα νωρίτερα εφόσον η αυξομείωση των μηνιαίων ρυθμών υπερβαίνει το
20%.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1 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 ή
στη χώρα εγκατάστασή τους για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
2 Να κατέχουν «Άδεια Οδικών Μεταφορών» σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3887/30.09.2010 εφόσον
είναι Ελληνικές Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις (εγκατεστημένες σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
ή σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη 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, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως
άνω ΣΔΣ (GPA) ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που
συνεργάζονται με Ελληνικές Μεταφορικές Εταιρείες
ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν φορτηγά με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1 Κύκλο εργασιών
Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση ένωσης προσώπων,
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών χρήσεων. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών (3) τελευταίων χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις
που δραστηριοποιείται. Εάν, ο Προσφέρων είναι ατομική ή προσωπική Επιχείρηση (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) και
μόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόμο να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις
θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση. Στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα Νομοθεσία
να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και τον κύκλο εργασιών για κάθε έτος από τα αντίστοιχα παραπάνω
χρονικά διαστήματα.
2 Χρηματοοικονομικές αναλογίες – Οικονομικοί αριθμοδείκτες ή άλλες ειδικές απαιτήσεις Σε περίπτωση φυσικού
ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, να έχει
καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 5% του
προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης για το οποίο προσφέρει ή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων,
όπως προσδιορίζεται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες καταστάσεις φυσικού ή νομικού προσώπου το
ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης /ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερο από το 60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τους. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση
της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα
οποία μπορεί να είναι:
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών
Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή ο τελευταίος
δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης).
Βεβαιώσεις συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

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 3 ετών, σε περίπτωση
φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της
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αθροιστικά, συμβάσεις με αντικείμενο μεταφορές λιγνίτη ή τέφρας ή στερεών καυσίμων ύψους τουλάχιστον
1.000.000 τόνων.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα
οποία συμπεριλαμβάνονται: i) Πίνακας Εμπειρίας, όπου για κάθε σύμβαση θα αναγράφεται κατ΄ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
Το αντικείμενο της Σύμβασης,
Ο αριθμός και η ημερομηνία σύναξης της σύμβασης
Οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
Η επωνυμία των αντισυμβαλλομένων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Η συμβατική και πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ή ii) Συστατικές
επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις
οποίες βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη
διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση
της ΔΕΗ ΑΕ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 92.000,00 €.
- Eγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού.

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 24η ημέρα του
τρίτουμήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα
πρέπεινα είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την
Επιχείρησηκαι οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οποιαδήποτε νομική μορφή.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/03/2018
Τοπική ώρα: 15:00

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: 01/09/2018

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/03/2018
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο
ΝέουΔιοικητηρίου, Γραφείο Β-14).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων εξουσιοδοτημένοι με Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση
Ανώνυμης Εταιρείας) ή με γραπτή εξουσιοδότηση του Διαχειριστή της εταιρείας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225

mailto:president@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.dei.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.dei.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/01/2018

mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
www.dei.gr
mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
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