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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/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 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Επαναπεριέλιξη δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6KV) του ΛΚΔΜ .
Αριθμός αναφοράς: 2018.300/ΛΚΔΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50532100

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργασίες
που αφορούν στην επαναπεριέλιξη, στην τοπική επισκευή του πυρήνα και στη δυναμική ζυγοστάθμιση
δακτυλιοφόρων δρομέων (ρότορες) από ασύγχρονους εξαπολικούς ηλεκτροκινητήρες μέσης τάσης του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου με δικό του προσωπικό και
εξοπλισμό.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

23/04/2018

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: Achilleas10

mailto:A.Palamas@dei.com.gr
http://www.dei.gr
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Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2018-008870
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 013-027058
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 17/01/2018

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:
1) Απαιτούμενη εμπειρία
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, σε περίπτωση φυσικού ή
νομικούπροσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
συμβάσειςμε παρόμοιες εργασίες με αυτές του Διαγωνισμού εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας
ίσης ήμεγαλύτερης του 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο
οδιαγωνιζόμενος προσφέρει. Παρόμοιες εργασίες θεωρούνται εργασίες επαναπεριέλιξης και επισκευής
πυρήνασε δακτυλιοφόρους δρομείς ηλεκτροκινητήρων τάσης 6KV.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα
πρέπειαπαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα
οποίασυμπεριλαμβάνονται:
- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
το αντικείμενο της σύμβασης
ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με
τιςοποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά
τηδιάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη
κρίσητης ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.
2) Απαιτήσεις για εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:
2.1) Κύριος βαρύς εξοπλισμός:
• Γερανογέφυρα δυναμικότητας 6Τ τουλάχιστον.
• Υδραυλική πρέσα 150Τ.
• Μονάδα πλύσης με ζεστό νερό υπό πίεση.
• Φούρνος καύσεως για αφαίρεση περιέλιξης με έλεγχο της καύσης με θερμοκρασία και χρόνου κύκλου καύσης.
• Μηχανή διαμόρφωσης ελιγμάτων.
• Μηχανή περιτύλιξης αγωγών.
• Μηχανή διαμόρφωσης σπειρών.
• Θερμή πρέσα για στοίβαγμα ελιγμάτων και θερμή συμπίεση σπειρών.
• Θάλαμος βαφής πούδρας χαμηλής πίεσης για βερνίκια και χρώματα.
2.2) Κύριος Φορητός Εξοπλισμός

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:27058-2018:TEXT:EL:HTML
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• Μεγαωμόμετρο.
• Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής ΥΤ.
• Συσκευή μέτρησης συντελεστή ισχύος (tanδ).
• Συσκευή μέτρησης μερικών εκκενώσεων.
• Συσκευή ελέγχου απωλειών μαγνητικού πυρήνα.
• Όργανα ελέγχου ωμικών αντιστάσεων.
• Συσκευή δοκιμής κρούσης σφηνών.
Διάβαζε:
1) Απαιτούμενη εμπειρία
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού
προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, παρόμοιες
εργασίες με αυτές του Διαγωνισμού, αξίας ίσης ή με-γαλύτερης του 25% της προϋπολογισμένης αξίας του
αντικειμένου του Διαγωνι-σμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει.
Παρόμοιες εργασίες θεωρούνται οι εργασίες επαναπεριέλιξης και επισκευής σε τρι-φασικούς δακτυλιοφόρους
δρομείς με μπάρα χαλκού ισχύος άνω των 250kW.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους τα σχετικά αποδει-κτικά στοιχεία στα οποία
συμπεριλαμβάνονται:
- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλου-θα:
- το αντικείμενο της σύμβασης
- ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
- περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
- η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
- η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπό-ψη συμβάσεις, με τις
οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους.
ή
- Φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών, με αναλυτική περι-γραφή των παρόμοιων
εργασιών που εκτέλεσε ο ενδιαφερόμενος προς Τρίτους.
Το κάθε τιμολόγιο Υπηρεσιών θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις των Οικονομικών φορέων για λογαριασμό των
οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη εργασίες, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά
τηδιάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη
κρίσητης ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον παρακάτω ενδεικτικό εξοπλισμό:
Κύριος βαρύς εξοπλισμός:
• Κατάλληλη Γερανογέφυρα
• Υδραυλική πρέσα
• Μονάδα πλύσης
• Φούρνος καύσεως για αφαίρεση περιέλιξης
• Μηχανή διαμόρφωσης ελιγμάτων
• Μηχανή περιτύλιξης αγωγών
• Μηχανή διαμόρφωσης σπειρών
• Θερμή πρέσα για στοίβαγμα ελιγμάτων και θερμή συμπίεση σπειρών
• Κατάλληλοι χώροι βαφής για βερνίκια και χρώματα
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Κύριος Φορητός Εξοπλισμός ο οποίος ενδεικτικά περιλαμβάνει:
• Μεγαωμόμετρο
• Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής ΥΤ
• Συσκευή μέτρησης συντελεστή ισχύος (tanδ)
• Συσκευή μέτρησης μερικών εκκενώσεων
• Συσκευή ελέγχου απωλειών μαγνητικού πυρήνα
• Όργανα ελέγχου ωμικών αντιστάσεων
• Συσκευή δοκιμής κρούσης σφηνών
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 27/02/2018
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/05/2018
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 28/02/2018
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 22/05/2018
Τοπική ώρα: 12:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:


