Διακήρυξη ΔΥΠ 517-18-Δ-00001
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά 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 και της
Διακήρυξης ΔΥΠ 517-17-Δ-00002 τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
Ανοιχτή Διαδικασία για τη ανάδειξη μειοδότη για την παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών
υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Εμπορίας (ΓΔΕ) σε θέματα εξυπηρέτησης, πληροφόρησης
και διαχείρισης έργου, με επίκεντρο το κεντρικό σύστημα SAP ISU και τα συστήματα
πληροφόρησης, συνολικού προϋπολογισμού 309.984 €, πλέον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ
Α.Ε. Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Το χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της αντίστοιχης Σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης από τη ΔΕΗ
μέχρι ένα (1) ακόμη έτος. Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα για μείωση των αρχικών
ποσοτήτων των υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 30% αυτών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης
τιμής - ποιότητας.
2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση
Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.
Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ειρ. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση
ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210
5232597).
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal εφεξής Σύστημα ή Σύστημα SRM ΔΕΗ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής την Τετάρτη 02.05.2018 και ώρα 12:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η ισχύς των προσφορών θα είναι 120 ημέρες.
4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ίση με 6.200 ΕΥΡΩ.
5. Οι τιμολογήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνονται μηνιαίως, με τη συμπλήρωση κάθε
ημερολογιακού μήνα και με βάση το κατά περίπτωση διαθέσιμο από τον Ανάδοχο προσωπικό.
Οι πληρωμές θα διενεργούνται την 24η μέρα του επόμενου μήνα, μετά την προσκόμιση των
απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.
6. Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site)
της Επιχείρησης: http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  ΔΥΠ 51718-Δ-00001 όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

