Διακήρυξη ΔΥΠ 523-18-Δ-00004

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 523-18-Δ-00004 τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά από προηγούμενη προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου
για την προμήθεια, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αδειών χρήσης ORACLE, συνολικού
προϋπολογισμού 1.256.899,84 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. και
αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί το
χαμηλότερο τίμημα για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας και των υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
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 κα Α. Τσονοπούλου και τον κ. Π. Καλημέρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις
διευθύνσεις a.tsonopoulou@dei.com.gr & p.kalimeris@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210
52 70 927 & +30 210 52 70 902) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30 210 52 32 597).
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. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την Παρασκευή
22.06.2018 και ώρα 11:00 πμ. 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. Το αντικείμενο αφορά στην προμήθεια νέων αδειών χρήσεως Oracle και στην παροχή
αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις καθώς και πακέτα επικαιροποιήσεων (patches) των
υφιστάμενων αδειών Oracle, ώστε να αναβαθμιστούν στο τελευταίο εμπορικά διαθέσιμο
επίπεδο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα
προαίρεσης (option) να αυξήσει το συνολικό συμβατικό αντικείμενο μέχρι πενήντα τοις
εκατό (50%) ή να το μειώσει μέχρι τριάντα (30%) με τις ίδιες τιμές, προϋποθέσεις και
όρους, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής σύμβασης.
5. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ίση με 25.138,00 €. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
αντικαταστήσει την ανωτέρω εγγύηση με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίσης με το 5%
του συμβατικού τιμήματος.
6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση επισήμου τιμολογίου, την 24η ημέρα
του τρίτου μήνα μετά το μήνα υποβολής από τον Προμηθευτή στη ΔΕΗ του σχετικού
τιμολογίου και θα πραγματοποιείται από τη ΔΕΗ με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε
τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή.
7. Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ
της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που
αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ
39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν.
8. 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, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr/ , όπου και θα
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
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