
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.    22.03.2018 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-178 

 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, και με αφορμή αιτήματα για διευκρινήσεις σχετικά 

με τα Τεύχη της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-178 σας ενημερώνουμε ως κάτωθι:  

1. Η διάρκεια ισχύος στο Υπόδειγμα «Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» ορίζεται σε 

30 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

2. Προκειμένου ένας οικονομικός φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

3.2.Γ.2 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση» να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

πρέπει αποδεδειγμένα να έχει συνυπογράψει «Δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας» με 

Οίκο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 3.2.Γ.1. 

Ο Οίκος αυτός θεωρείται Τρίτος, παρέχων τεχνική στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 

της Πρόσκλησης, συνεπώς ο Οίκος αυτός πρέπει να πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια 

επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον Προσφέροντα στον οποίο 

παρέχει τη στήριξη. 

Προς τούτο ο Προσφέρων στην προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει, 

υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη Τρίτου, 

τα ακόλουθα: 

 Στο Φάκελο Α: 

 Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα  

 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 

 Στο Φάκελο Β: 

 Τα δικαιολογητικά στο άρθρο 6 παρ. 3.1., 3.2., 3.3. του Τεύχους 2 της 

Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των 

κριτηρίων που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στην παρ.3.2.Γ.2 του παρόντος 

Άρθρου, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της Σύμβασης για το 

οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. 

3. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού μέσης τάσης, χαμηλής τάσης και 

συστήματος αυτοματισμού (PLC-HMI) σε Μηχανήματα υπαίθριων Ορυχείων 

(Εκσκαφείς, Αποθέτες, Απολήπτες) αποδεικνύεται με την υποβολή των εξής 

παραστατικών εγγράφων: 

 Πίνακα Πελατών (Reference List) που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: 

- το είδος και το μέγεθος του Μηχανήματος υπαίθριου Ορυχείου που 

εγκαταστάθηκε ο ανωτέρω εξοπλισμός και το Συμβατικό Τίμημα. 

- την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Μηχανήματος. 

- στοιχεία του Πελάτη (ή των Πελατών) με διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail. 

- οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω. 

4. Η διαδικασία της ζύγισης περιγράφεται στο άρθρο 6 των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό με υδραυλικούς κυλίνδρους, 

αντλίες, όργανα μέτρησης. 

Τα πρωτόκολλα μετρήσεων θα υποβληθούν από τον οίκο που θα εκτελέσει τις 

εργασίες μέτρησης, όμως οι διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών μέτρησης θα είναι 



πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 και με τα ισχύοντα διεθνή 

πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το εν λόγω αντικείμενο. 

Επίσης, συνεργαζόμενο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών θα 

παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης όπως π.χ. δυναμοκυψέλες για 

τη μέτρηση του βάρους. Τα πιστοποιητικά θα προσκομιστούν πριν την εκτέλεση των 

εργασιών ζύγισης και θα περιέχονται στα πρωτόκολλα μετρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

 


