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1.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ζητούνται προσφορές για την εκποίηση άχρηστων υλικών σύμφωνα με τους συνημμένους
Ειδικούς & Γενικούς Όρους Διαγωνισμού και Γενικούς Όρους Σύμβασης.
Σε εναρμόνιση με την ισχύουσα Νομοθεσία στους διαγωνισμούς ΣΤ.Μ.Ε.Α. μπορούν να
συμμετέχουν επί ποινή απόρριψης μόνο εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις που
εμπεριέχονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α), ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β), ΚΥΑ
13588/725/2006 (ΦΕΚ 303Β),ΚΥΑ 43942/4046 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016), η με
αρ.πρ.οικ.: 129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιος, Νόμος 4042/13.2.2012 και Νόμος
3982/17.6.2011, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους .

2.

ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Η περιγραφή, η ποσότητα και ο τόπος αποθήκευσης των άχρηστων υλικών που
εκποιούνται, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα "Α".

3.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την 11.07.2018 και ώρα 13.30 μ.μ.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές σε σφραγισμένο φάκελο και θα υποβληθούν στο κτίριο της
ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55, όροφος 2ος γραφείο 208.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν δύο φάκελοι σφραγισμένοι με τις
ενδείξεις «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.
Η αποσφράγιση μόνον των τεχνικών προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα
στο γραφείο 208.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί με FAX προς
τους συμμετέχοντες αγοραστές μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης.

4.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού που ισχύουν για αυτή την εκποίηση περιλαμβάνονται στο
συνημμένο σχετικό έντυπο.

5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Οι Γενικοί όροι Διαγωνισμού και οι Γενικοί όροι Συμβάσεως που ισχύουν γι’ αυτήν την
εκποίηση περιλαμβάνονται στα συνημμένα ανάλογα έντυπα.

6.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Ειδικών Όρων Διαγωνισμού και των Γενικών Όρων
Διαγωνισμού και Σύμβασης, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού.

7.

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Διακήρυξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ
-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ
-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
"
"
"
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
1.1 Ο Διαγωνισμός αφορά τα άχρηστα υλικά και τις αντίστοιχες ποσότητες, τα οποία
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ‘’Α’’, όπου φαίνονται επίσης και οι Αποθήκες
της ΔΕΗ στις οποίες είναι αυτά αποθηκευμένα.
1.2 Οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα “A” ποσότητες αναφέρονται κατ’ εκτίμηση και
ο τελικός και οριστικός προσδιορισμός τους θα γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 3
παρ. 2 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
2. ΤΙΜΕΣ
Η τιμή μονάδας των προς εκποίηση υλικών με α/α 1 έως και 5 είναι σε ευρώ και
υπόκειται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με την παρακάτω παρ.5. Σε περίπτωση που τα
εν λόγω υλικά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., αυτός θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Αγοραστή.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του πλειοδότη θα είναι η
υψηλότερη τιμή ανά είδος του διαγωνισμού.
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
4.1 Όλα τα είδη του Διαγωνισμού θα παραληφθούν μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς
μήνες, από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης .
Σε περίπτωση που γίνει επαύξηση ποσοτήτων, όπως προβλέπεται στην παρακάτω παρ.
8, ο χρόνος για την παραλαβή των επιπλέον ποσοτήτων των παραπάνω ειδών
ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της
Συμπληρωματικής Σύμβασης με την οποία θα συμφωνείται η επαύξηση των αρχικών
ποσοτήτων. Σε περίπτωση αδυναμίας της ΔΕΗ να παραδώσει τα υλικά στον Αγοραστή,
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω διενέργειας Απογραφής , για τεχνικούς
λόγους κ.λ.π.) για την οποία θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του Αγοραστή από την
Επιχείρηση, το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης αυτής, δεν θα υπολογίζεται στο
συμβατικό χρόνο παραλαβής των υλικών. Τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
πριν από κάθε παραλαβή υλικών ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώνει τηλεφωνικά ή αν
είναι δυνατόν με fax την Αποθήκη για το χρόνο της φόρτωσης.
4.2 Η διαλογή των ξένων υλικών που ενδεχομένως να βρεθούν μέσα στα παραπάνω
υλικά, θα γίνει κατά την φόρτωση, με δική του μέριμνα και δαπάνες του. Η παραλαβή
των υλικών από τον αγοραστή θα γίνεται κατά σειρά χωρίς δικαίωμα επιλογής και
σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων, για την παράδοση των υλικών,
υπηρεσιακών οργάνων. Ο Αγοραστής επίσης θα είναι υπεύθυνος για την τακτοποίηση
του χώρου από όπου παραλαμβάνει τα υλικά.
5.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Η τιμή
για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5
που θα δοθεί
θα υπόκεινται σε
αναπροσαρμογή με βάση τη μέση μηνιαία τιμή του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του
Λονδίνου,[LONDON METAL EXCHANGE (LME)]όπως δημοσιεύεται στο METAL
BULLETIN και συγκεκριμένα:
Για την αναπροσαρμογή θα χρησιμοποιηθεί η μέση μηνιαία τιμή του:
Παλαιών σιδήρων (Ferrous Scrap FOB Rotterdam HMS 1 and 2 (80:20), Metal
Bulletin Ferrous Scrap Index) εκπεφρασμένη σε ευρώ, με βάση τη μηνιαία τιμή
αναφοράς του δολαρίου των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Χαλκού (monthly average Copper 3 months-2010) εκπεφρασμένες σε ευρώ

ανά
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τόνο με βάση τη μηνιαία τιμή αναφοράς
Κεντρικής Τράπεζας.

του δολαρίου των ΗΠΑ

της Ευρωπαϊκής

Αλουμινίου (monthly average Aluminum Settlement-2023) εκπεφρασμένες σε ευρώ
ανά τόνο με βάση τη μηνιαία τιμή αναφοράς του δολαρίου των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής της τιμής θα ισχύει ο ακόλουθος τύπος ανά
είδος υλικού :
ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α

1,2 ΚΑΙ 4

Τ 1 = T o (0,15 + 0, 85 Fe 1 )
Fe ο
ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3

Τ1 = To

( 0, 15 + 0,20 Cu 1
Cu 0

+ 0,65 Fe 1 )

Fe 0

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 5
Τ 1 = T o (0,15 + 0,20 Fe 1 + 0,65 Al1
Fe ο
Al ο

)

T1

= Η αναπροσαρμοσμένη τιμή σε €/κιλό.

To

= H αρχική συμβατική τιμή.

Fe 0, Cu 0

,

Al ο

Fe 1, Cu1, Al1

= Η χρηματιστηριακή τιμή, που ισχύει κατά τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα του μήνα αποσφράγισης (Α΄ στάδιο) του
διαγωνισμού.
= H χρηματιστηριακή τιμή, που ισχύει κατά τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα, εκείνου κατά τον οποίο θα γίνει η πληρωμή
του υλικού.

Αναλυτικότερα :
Η αναπροσαρμογή της τιμής των υλικών θα γίνεται για κάθε παραλαβή και θα
καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο μήνα της αποσφράγισης του
διαγωνισμού μέχρι τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, εκείνου κατά τον οποίο θα
γίνει η πληρωμή των υλικών, οπότε θα προκύψει η οριστική τιμή εκποίησης των
υλικών.
Ο υπολογισμός της οριστικής τιμής εκποίησης των υλικών θα γίνεται με την
προϋπόθεση ότι θα έχουν δημοσιευθεί οι απαιτούμενες μηνιαίες χρηματιστηριακές
τιμές.
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Αν η ημερομηνία πληρωμής των υλικών είναι μεταγενέστερη από το συμβατικό
χρόνο παραλαβής του υλικού σε ακέραιο μήνα ή πολλαπλάσιο αυτού, τότε σαν
μήνας υπολογισμού της αναπροσαρμογής θα ληφθεί εκείνος που προκριθεί απ’ αυτόν
που δεν ζήτησε ή δεν προκάλεσε την εκπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής.
Η πληρωμή των υλικών θα γίνεται με βάση την αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών,
χωρίς έκδοση συμπληρωματικής σύμβασης.
Τυχόν ποινική ρήτρα λόγω εκπρόθεσμης παραλαβής υλικών θα υπολογισθεί στις
αρχικές συμβατικές τιμές και όχι στις αναπροσαρμοσμένες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η σύγκριση των τιμών για την ανάδειξη του πλειοδότη θα γίνει στις τιμές των
προσφορών χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
6.1 Τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσει η παραλαβή των υλικών ο
Αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει στην Επιχείρηση την αναπροσαρμοσμένη αξία του
συνολικού τιμήματος των προς παραλαβή υλικών που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή.
Δεν επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή της ποσότητας είδους .Ο Αγοραστής υποχρεούται
να γνωστοποιεί στην Επιχείρηση την πρόθεσή του για πληρωμή τουλάχιστον τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την πραγματοποίηση αυτής.
6.2 Σε περίπτωση που γίνει επαύξηση ποσοτήτων, όπως προβλέπεται από την
παρακάτω παρ. 8 των Ε.Ο., θα πρέπει μετά την υπογραφή της συμπληρωματικής
σύμβασης και πριν την παραλαβή ο Αγοραστής να καταθέσει την αξία που θα
διαμορφωθεί μετά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
«Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία πρωτοκόλλου που αναγράφεται
στην πρώτη σελίδα της, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της».
8. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση των υλικών, του
Διαγωνισμού, να αυξήσει την ποσότητα των υλικών μέχρι 50% ή να μειώσει μέχρι 30%
το συνολικό συμβατικό τίμημα αυτών χωρίς να έχει ο Αγοραστής το δικαίωμα, να μειώσει
την τιμή προσφοράς ή να ζητήσει άλλες παροχές.
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ και να καταθέσουν με την προσφορά
τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή:
9.1. ΑΕΠΟ και άδεια λειτουργίας, ως τελικός αποδέκτης των μη επικινδύνων
αποβλήτων, από όπου θα τεκμαίρεται η δυνατότητα διαχείρισης των υπόψη
αποβλήτων με τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ.
9.2 Σε περίπτωση που ο συλλέκτης είναι ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος:
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ σε ισχύ, για
τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ:
•
και

για την Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η θέση αποθήκευσης των υλικών
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•

για την Περιφέρεια των εγκαταστάσεων του

9.3 Σε περίπτωση που ο συλλέκτης δεν είναι ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος:
9.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με αδειοδοτημένη
εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά (και προσωρινή αποθήκευση εφόσον
πραγματοποιηθεί) μη επικινδύνων αποβλήτων με τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ.
9.3.2 Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ, για
τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ, της συνεργαζόμενης με το διαγωνιζόμενο
αδειοδοτημένης εταιρείας:
•

για την Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η θέση αποθήκευσης των υλικών

•

για την Περιφέρεια των εγκαταστάσεων του διαγωνιζόμενου και

•
για την Περιφέρεια των εγκαταστάσεων της, εφόσον γίνεται προσωρινή
αποθήκευση
9.3.3 ΑΕΠΟ σε ισχύ και Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, με περιβαλλοντική αδειοδότηση
για την προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων (των ζητούμενων ΕΚΑ)
από το ΥΠΕΝ, εφόσον πραγματοποιηθεί προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων για
κάποιο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις του συλλέκτη,
9.4. Φόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου όπου θα
φαίνεται ο αριθμός της καταχώρησης της κάθε δραστηριότητας. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι Αδειοδοτημένοι Φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ για
τους ζητούμενους ΕΚΑ, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ελεγχόμενης διαχείρισης
(συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, τελική διάθεση) και για την
Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ευρίσκεται η θέση αποθήκευσης των υλικών.
Οι Αγοραστές δεσμεύονται να ανανεώσουν έγκαιρα τις παραπάνω άδειες (δικές τους ή
των εμπλεκομένων συνεργατών τους), σε περίπτωση που αυτές λήγουν νωρίτερα
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και να προσκομίσουν τις ισχύουσες
κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ανανέωση των παραπάνω αδειών σε περίπτωση που αυτές λήγουν κατά τη χρονική
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Αγοραστής υποχρεούται, σε περίπτωση που του ζητηθούν, να προσκομίζει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που οφείλει να έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Νομοθεσίας.
Επίσης, ο Αγοραστής υποχρεούται να διαχειρισθεί τα υλικά (συλλογή, μεταφορά,
προσωρινή αποθήκευση, διάθεση ή αξιοποίηση κ.λ.π.) που θα του ανατεθούν με ορθό
περιβαλλοντολογικά τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
και της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε μη ορθή
περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών, που θα παραλάβει από τη ΔΕΗ Α.Ε.
και που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επίσης είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών από τις Αποθήκες της
ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την Νομοθεσία διατάξεις (Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.) τις
οποίες απαρέγκλιτα θα τηρεί, καθώς και για τη μη ανάμειξη των παραπάνω υλικών της ΔΕΗ
Α.Ε. με άλλα υλικά αμφιβόλου προελεύσεως, τα οποία να μην έχουν ελεγχθεί πρώτα για
NON PCB΄s ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα.
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, θα είναι
αδειοδοτημένα πλήρως, σύμφωνα με την νομοθεσία.
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11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με την παρ. 5 των Γενικών Όρων οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής η οποία πρέπει να είναι ισχύος δώδεκα (12) μηνών και
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και συγκεκριμένα:
Είδος
Είδος
Είδος
Είδος
Είδος

με
με
με
με
με

α/α
α/α
α/α
α/α
α/α

1
2
3
4
5

εγγύηση
εγγύηση
εγγύηση
εγγύηση
εγγύηση

συμμετοχής 3.520,00 €
συμμετοχής
560,00 €
συμμετοχής
560,00 €
συμμετοχής 1.500,00 €
συμμετοχής
380,00 €

Σε περίπτωση που ο αγοραστής προσφέρει περισσότερα από ένα είδη, η συνολική αξία της
Εγγυητικής Επιστολής του, που θα προσκομίσει, θα είναι ίση με το άθροισμα των
αντίστοιχων εγγυήσεων των προσφερόμενων ειδών.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται με εγγύηση συμμετοχής θα απορρίπτεται.
12. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι πλειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούνται μέσα σε 10
ημερολογιακές ημέρες από το fax ανάθεσης τους, να υπογράψουν τη σύμβαση και να
καταθέσουν την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους που αντιστοιχεί στο 5% επί
της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στην Διακήρυξη καθώς και κάθε έγγραφο νομιμοποιήσεώς τους που θα
τους ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να ματαιώσει την
ανάθεση και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τους.
Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικό ποσού.

5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
Στουρνάρη 55
Αθήνα Τ.Κ. 104.32

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1

Η προσφορά (Τυπική - Τεχνική και Οικονομική) θα είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο
το διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αφού ληφθούν υπόψη
όλοι οι όροι της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι η
προσφορά τους ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, υπολογιζόμενες
από της επομένης ημέρας αυτής που λήγει η προθεσμία υποβολής της.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Προσφορές που έχουν σαν όρο της εξάρτηση της προτεινόμενης τιμής από την τιμή
του πλειοδότη είναι απαράδεκτες.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δίδουν στη ΔΕΗ Α.Ε. κάθε συμπληρωματική
πληροφορία που θα τους ζητήσει.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση ν' αποζημιώσει το διαγωνιζόμενο για
οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά του που θα έχει για τη μελέτη και υποβολή της
προσφοράς του, έστω και αν δεν κατακυρωθεί σ' αυτόν ο Διαγωνισμός.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει με συνέπεια τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. στο παρελθόν.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν δύο φάκελοι σφραγισμένοι
με τις ενδείξεις «Τυπική και Τεχνική Προσφορά για το Διαγωνισμό Εκποίησης ΔΥΠ
52618022 » και «Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό Εκποίησης ΔΥΠ
52618022 » αντίστοιχα.
ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :

2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.

Ο φάκελος της Τυπικής και Τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα εξής :
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο στη
Διακήρυξη υπόδειγμα.
Έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνιζομένου ως εξής :
Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΑΕ : Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ σύμφωνα με το καταστατικό της με το οποίο
παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί ο
Διαγωνισμός, στο οποίο θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος,
κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν
σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΕΠΕ : Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων με την οποία παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
προκειμένου να αναληφθεί η εκποίηση, στην οποία θα καθορίζεται και το
πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά,
καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΟΕ ή ΕΕ (προσωπική εταιρεία) : Έγκριση του ή των
διαχειριστών του που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και τον αντίκλητο
κάτοικο Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν
σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως
την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή
του γνησίου της υπογραφής για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό του
αντίκλητου κάτοικου Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα
που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο το έντυπο “Δήλωση προσφοράς αποδοχής των Όρων της Διακήρυξης και γνώσης της κατάστασης των
εκποιούμενων υλικών” που είναι συνημμένο στη Διακήρυξη,
υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης.
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2.4
2.5

Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 9. των Ειδικών Όρων της Διαγωνισμού μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα
βεβαιώνει ότι δεν έχει εγερθεί εναντίον του ποινική δίωξη για λόγο που
να σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά
ιδίως:
i.
τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή
Ι.Κ.Ε.,
ii.
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του
Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii.
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους
εκπροσώπους του και
iv.
τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
Μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο το Παράρτημα «Α» που είναι συνημμένο στη Διακήρυξη.
Σε κάθε προσφορά θα αναφέρεται, η τιμή μονάδας και η ολική τιμή του είδους σε
ΕΥΡΩ, αριθμητικά και ολογράφως, η οποία τιμή μονάδας θα είναι καθαρή για τη ΔΕΗ
Α.Ε., εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στο Παράρτημα «Α».
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αριθμητικής και ολόγραφης τιμής μονάδας θα
λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη.
Καμία διόρθωση της προσφερόμενης τιμής (αριθμητικώς ή ολογράφως) στην
οικονομική προσφορά δεν επιτρέπεται, επί ποινή απόρριψής της.
Όρος προσφοράς για αδιαίρετη κατακύρωση περισσοτέρων από ένα είδος δεν γίνεται
δεκτός.
Σημειώνεται ότι η αποσφράγιση του Διαγωνισμού θα γίνει σε δύο στάδια.
Στο Α΄ ΣΤΑΔΙΟ θα αποσφραγιστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναφέρεται
στη Διακήρυξη, οι φάκελοι όλων των προσφορών με την ένδειξη «Τυπική και
Τεχνική Προσφορά».
Στο Β΄ ΣΤΑΔΙΟ θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους
ενδιαφερόμενους με FAX, οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» των
προσφορών που έγιναν (αρχικά ή κατόπιν ενστάσεων) αποδεκτές (τυπικά στο Α΄
στάδιο & τεχνικά).

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Επί της εξωτερικής πρόσθιας πλευράς του κυρίως φακέλου της προσφοράς, οι
διαγωνιζόμενοι θα αναγράφουν ευκρινώς τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική
Διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου και την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΠ/52618022 »

3.2

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα ταχυδρομηθούν στο αρμόδιο Γραφείο της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., (Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών), Οδός Στουρνάρη
55, Γραφείο 208, Αθήνα Τ.Κ. 104 32) αρκετά έγκαιρα ώστε να πρωτοκολληθούν στο
γραφείο αυτό πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, με ευθύνη των
συμμετεχόντων.

3.3

Καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

4.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης
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της απόρριψης των προσφορών τους.
Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικάζονται από αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της
Επιχείρησης.
5.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους, σαν
εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
αποδοχής της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία πρέπει να είναι ισχύος δώδεκα μηνών και σύμφωνη
με το συνημμένο υπόδειγμα.

5.2

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ
της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Διακήρυξης, θα επιστρέφεται
στον εκδότη της :
- Αν η προσφορά κριθεί οριστικά, τυπικά ή τεχνικά, μη αποδεκτή.
- Αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στο διαγωνιζόμενο ή ματαιωθεί ή ακυρωθεί.
- Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν
παρατείνει την ισχύ της.
Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στο διαγωνιζόμενο, η εν λόγω
Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η Σύμβαση
που θα συναφθεί με το διαγωνιζόμενο και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

5.3

Σε περίπτωση αμφισβήτησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το διαγωνιζόμενο της
ισχύος της προσφοράς του ή γνωστοποίησης προϋποθέσεων για διατήρησή της σε
ισχύ ή αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της
προσφοράς του, όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη ή όπως έχει παραταθεί από
το διαγωνιζόμενο, ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της Σύμβασης από το
πλειοδότη, καθώς και σε παροχή ψευδών στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με
τις προβλεπόμενες στη Διακήρυξη προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία, η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ
Α.Ε.

6.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό :

A.

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού

B.

αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση

Γ.

αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού

Δ.

αν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση γι' αποζημίωση των διαγωνιζομένων
λόγω ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματός της.

7.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι πλειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούνται μέσα σε
10 ημερολογιακές ημέρες από το fax ανάθεσης τους, να υπογράψουν τη σύμβαση
και να καταθέσουν την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη καθώς και κάθε έγγραφο
νομιμοποιήσεώς τους που θα τους ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση έχει
3

δικαίωμα να ματαιώσει την ανάθεση και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής τους, στο σύνολό της υπέρ της.
8.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΔΕΗ Α.Ε. θεωρεί ότι κάθε διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων του
Διαγωνισμού και της Σύμβασης και τους δέχεται χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.Ε.
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
Στουρνάρη 55
Αθήνα Τ.Κ.104.32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
2. ΘΕΣH ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΞΗ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΠ/52618022 ’’

ΠΡΟΣΟΧΗ :

ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
(§ 2 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
Στουρνάρη 55
Αθήνα Τ.Κ. 104 32

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
: 52618022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
: 11.07.2018
ΩΡΑ
:
13.30 μ.μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ : ……………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
FAX : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ. :…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Ο διαγωνισμός αφορά την εκποίηση των άχρηστων υλικών που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα.

Ποσότητα
κατ΄
εκτίμηση
σε κιλά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρησης

1.

Μέταλλα σίδηρος
scrap
(ΚΥ 8990000523)
ΕΚΑ 17 04 07

ΚΙΛΟ

800.000

2.

Mέταλλα σίδηρος
(ΚΥ 8990000523)
ΕΚΑ 17 04 05

ΚΙΛΟ

200.000

3.

Άχρηστοι Μ/Σ τεμ. 8
(ΚΥ 8990000614)
ΕΚΑ 16 02 14

ΚΙΛΟ

40.000

Είδος

Περιγραφή
εκποιούμενου
υλικού

Τιμή
μονάδας
€/κιλό

Τιμή
μονάδας
€/κιλό

Ολική αξία
υλικού σε €

Ολική αξία
υλικού σε €

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Ολογράφως

1

4

Παλαιοσιδηρικά scrap
(Λαμαρίνες από
δεξαμενές
πετρελαίου)
(ΚΥ 8990000535)
ΕΚΑ 16 01 17

ΚΙΛΟ

300.000

5.

Αγωγοί εναερίων
δικτύων τύπου
ASCR(περιεκτικότητα
65 % al)
(ΚΥ 8990000018)
ΕΚΑ 17 04 07

ΚΙΛΟ

18.900

Ζητούμενοι ΕΚΑ για την Διακήρυξη :16 01 17, 16 02 14, 17 04 05,17 04 07
Παρατήρηση
-Σε κάθε περίπτωση απομάκρυνσης των αποβλήτων με τον συγκεκριμένο κωδικό ΕΚΑ της διακήρυξης,
ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδίδει στο Σταθμό, με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στην
ΔΥΠ, βεβαίωση ορθής διαχείρισης, για την τελική ποσότητα που παρέλαβε από τον συγκεκριμένο
χώρο αποθήκευσης.
-Για κάθε φορτίο αποβλήτων ο Ανάδοχος υποχρεούται, να συντάξει και να φυλάσσει το έντυπο
παρακολούθησης αποβλήτου, σύμφωνα με το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙ της σχετικής Εγκυκλίου με
αρ.πρ.οικ.:129043/4345/8.7.2011,
συμπληρωμένο
με
όλα
τα
ζητούμενα
στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του τελικού αποδέκτη. Πρόκειται για τριπλότυπο έντυπο,
αριθμημένο, που τηρείται για δύο χρόνια στα αρχεία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Το ένα έντυπο,
συμπληρωμένο πλήρως παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσιακής Μονάδας που ανήκουν τα προς
εκποίηση υλικά, ενώ τα άλλα δύο έντυπα θα κρατηθούν στα αρχεία του συλλέκτη-μεταφορέα και του
τελικού διαχειριστή αποβλήτου αντίστοιχα.
-Η παραλαβή των υλικών από τον Ανάδοχο, θα γίνει με δικό του προσωπικό και μέσα μεταφοράς.
Επίσης ο ανάδοχος, σε περίπτωση που απαιτηθεί για τεμαχισμό των υλικών, θα πρέπει να διαθέτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό (κόφτες, υδραυλικά ψαλίδια, μαγνήτες, γερανούς κλπ) προκειμένου να μπορεί να
συλλέξει τα υλικά, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα,
σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων και με ορθό περιβαλλοντολογικό τρόπο εντός των
εγκαταστάσεων του Σταθμού καθώς και στην τακτοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.

2.

ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η Αποθήκη στην οποία βρίσκονται τα άχρηστα
παρακάτω :

υλικά και ο αρμόδιος υπάλληλος, αναφέρονται

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1.

Αποθ. ΑΗΣ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/312

Β.ΡΟΥΣΣΟΣ

24610-54217

24610-94604
2

2.

Αποθ. ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/207

Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

22230-26229

22230-22175

3.

Αποθ./2301
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ΔΠΑΝ

Δ.ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ

210-5580117

210-5580118

4.

Αποθ./303
ΚΔΑΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

24630-41003

24630-41003,41040

5.

Αποθ. 502.Β
ΛΚΔΜ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

24630-52379

24630-22739

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Έλαβα γνώση όλων των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού καθώς επίσης και τους
ελέγχους που έγιναν από την ΔΕΗ Α.Ε., ότι δηλαδή δεν περιείχαν PCB’s ή άλλα τοξικά απόβλητα,
τους οποίους αποδέχομαι όλους πλήρως και υποβάλλω την προσφορά μου ως ακολούθως για τα
είδη με α/α ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Δηλώνω ρητά επίσης ότι :
α)

Επισκέφθηκα αυτοπροσώπως και εξέτασα λεπτομερώς και με ειδικά πρόσωπα της εκλογής
μου το υλικό και βρήκα αυτό ότι είναι της απολύτου αρεσκείας μου, με όλα τα εμφανή ή μη
ελαττώματά του

β)

Απόκτησα πλήρη γνώση όλων των ελαττωμάτων του υλικού και βρήκα ότι αυτό πληροί τις
προϋποθέσεις και το σκοπό για τον οποίο εγώ (ο Αγοραστής) το προορίζω.

γ)

Το ηλεκτρονικό αρχείο που κατέθεσα με την τεχνική προσφορά μου, είναι ακριβές
αντίγραφο των πρωτοτύπων.

ΤΙΜΗ : Ισχύει η τιμή μονάδας που έχω σημειώσει στην οικονομική προσφορά μου, απέναντι από
το υλικό που ενδιαφέρομαι να αγοράσω και ο τρόπος πληρωμής που προβλέπεται στην § 6 των
Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της
αποστολής με fax από τη ΔΕΗ Α.Ε. της αναγγελίας ανάθεσης στον Αγοραστή.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ : Τα παραπάνω υλικά που ενδιαφέρομαι να αγοράσω θα τα
παραλάβω μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους που ορίζονται στην § 4 των Ειδικών Όρων του
Διαγωνισμού.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η προσφορά μου αυτή ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
τουλάχιστον.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ :
Δηλώνω ότι θα διαχειριστώ (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση ή αξιοποίηση
κ.λ.π.) τα υλικά τα οποία θα μου ανατεθούν με ορθό περιβαλλοντολογικά τρόπο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Νομοθετήματα του άρθρου 1.«Πρόσκληση Συμμετοχής» της 1 σελίδας της Διακήρυξης) και
καθίσταμαι υπεύθυνος για κάθε μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών, που
θα παραλάβω από τη ΔΕΗ Α.Ε. και που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επίσης δηλώνω ότι είμαι υπεύθυνος για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών από τις Αποθήκες
της ΔΕΗ Α.Ε. μέχρι και τους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας μου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία διατάξεις (Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.) τις οποίες απαρέγκλιτα θα τηρώ
καθώς και ότι δεν πρόκειται να αναμείξω τα παραπάνω υλικά της ΔΕΗ Α.Ε. με άλλα υλικά
αμφιβόλου προελεύσεως, τα οποία να μην έχουν ελεγχθεί πρώτα για NON PCB΄S ή άλλα
επικίνδυνα απόβλητα.
Υποβάλλω, ως συμμετέχων, συνημμένα όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9. των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599/86
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλλω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599/86 σύμφωνα με
το άρθρο 9 των Ειδικών Όρων, με την οποία θα δηλώνω ότι όλα τα προβλεπόμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην τεχνική προσφορά
μου και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της, είναι σε πλήρη ισχύ και δεσμεύομαι να τα
ανανεώνω εγκαίρως σε περίπτωση που αυτά λήγουν κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της.
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες

:

Ι. Ζουμάς

Τηλέφωνο

:

210-5270800 / 1864

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΕ Α Ρ Ι Θ Μ Ο :
Στην Αθήνα σήμερα την …………………….. μεταξύ αφ’ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (με δ.τ. “ΔΕΗ” ή “ΔΕΗ Α.Ε.”), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός
Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτή την περίπτωση από τον κ
.…………………………………… που στο εξής θα αποκαλείται η “ΔΕΗ” ή “η Επιχείρηση” ή “ο Πωλητής” και
αφ’ ετέρου της εταιρείας …………………………………………. που έχει έδρα ….…………………………. και στο
εξής θα αποκαλείται “o Αγοραστής” συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παραπάνω :
1.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση ν' αγοράσει από τον Πωλητή τα υλικά που
αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα "Α".

2.

Ρητώς συμφωνείται ότι η εκποίηση του υλικού αυτού, στην οποία και αναφέρεται η παρούσα
σύμβαση, υπόκειται στους Ειδικούς Όρους και Γενικούς Όρους που επισυνάπτονται στη
Σύμβαση αυτή και ότι σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στους Όρους αυτούς, οι Ειδικοί όροι
θα υπερισχύουν.

3.

Η ισχύς των διατάξεων και όρων της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να αναιρεθεί από
κάποια άλλη συμφωνία, που δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν.
Συνεπώς κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε
συμφωνία, που δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση, οποιεσδήποτε δε
ανακοινώσεις, ή συμφωνίες έγγραφες ή προφορικές, που έγιναν πριν από την υπογραφή της
Σύμβασης αυτής, θεωρούνται ότι έχουν ανακληθεί και ότι είναι άκυρες και στερούνται
οποιασδήποτε ισχύος.

4.

Η παρούσα Σύμβαση συναποτελείται από το Παράρτημα ‘’Α’’, τους Ειδικούς Όρους και
Γενικούς Όρους Σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.

5.

Η πρώτη σελίδα της παρούσας Σύμβασης υπογράφεται από τον …..………………….. Όλες οι
άλλες σελίδες υπογράφονται από τον .………………………, που εξουσιοδοτείται να υπογράψει
αυτές, η δε υπογραφή του είναι πλήρως δεσμευτική για τη ΔΕΗ Α.Ε.

6.

Σε πίστωση των παραπάνω η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα,
αναγνώσθηκε και βεβαιωμένα υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και πήρε από ένα το
κάθε μέρος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

Συνημμένα :
- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ‘’Α’’)
Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 5270800, FAX: 210 5232597, , www.dei.gr
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104.32

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

2

Άρθρο 1°
Αντικείμενο Σύμβασης
1.

2.

3.

Με την παρούσα Σύμβαση η Επιχείρηση πωλεί στον Αγοραστή και αυτός αγοράζει
από αυτήν τα άχρηστα ή πλεονάζοντα υλικά, τα οποία εφεξής θα αποκαλούνται "το
υλικό" ή "τα υλικά", με την περιγραφή που αναγράφεται στο Παράρτημα "Α" και τα
οποία βρίσκονται στις αποθήκες ή τα εργοστάσια που επίσης αναγράφονται στο
Παράρτημα "Α".
Το υλικό πωλείται στον Αγοραστή όπως ακριβώς είναι και σε όποια κατάσταση
βρίσκεται, η δε Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακριβή ποσότητα, την ποιότητα και την κατάσταση γενικά του υλικού ούτε και εγγυάται αυτή. Επίσης η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό, εμφανές ή μη,
ελάττωμα του υλικού ή για έλλειψη κάποιας ιδιότητας του υλικού που πωλείται.
Ο Αγοραστής δηλώνει ρητά ότι :
α) επισκέφθηκε αυτοπροσώπως και εξέτασε λεπτομερώς και με ειδικά πρόσωπα της
εκλογής του το υλικό και βρήκε αυτό ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του, με όλα
τα εμφανή ή μη ελαττώματά του και
β) απόκτησε πλήρη γνώση όλων των ελαττωμάτων του υλικού και βρήκε ότι αυτό
πληροί τις προϋποθέσεις και το σκοπό για τον οποίο αυτός (ο Αγοραστής) το
προορίζει.
Άρθρο 2°
Τίμημα- Πληρωμή

1.

2.

3.

4.
5.

Η τιμή μονάδας που συμφωνήθηκε για κάθε είδος ή κατηγορία του υλικού που εκποιείται, τα στοιχεία που την συνθέτουν, το συνολικό τίμημα και γενικά όλες οι σχετικές
συμφωνίες, περιέχονται στο Παράρτημα "Α" και στους Ειδικούς Όρους που είναι
συνημμένα στη σύμβαση αυτή.
Το συνολικό τίμημα που αναγράφεται στο Παράρτημα "Α" είναι προσωρινό και θα
οριστικοποιηθεί μετά τον τελικό καθορισμό της ποσότητας του εκποιούμενου υλικού, ο
οποίος θα γίνει κατά την παραλαβή του υλικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
Επιφυλασσομένων των ειδικότερων διατάξεων του Παραρτήματος "Α", οι παραπάνω
τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν μπορούν να μειωθούν ή να αναπροσαρμοσθούν
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο Αγοραστής δηλώνει ότι κατά τον καθορισμό των
τιμών που προαναφέρθηκαν έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε
ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά τον χρόνο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
ή κάθε λόγο ή αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση των τιμών αυτών, ότι
κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση έχει ή διατηρεί για οποιαδήποτε μείωση των εν
λόγω τιμών ή για οποιασδήποτε φύσεως αναπροσαρμογή τους και ότι ρητά και
ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε τέτοιο δικαίωμα ή απαίτηση για οποιονδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 388, 178 και 179
του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των
οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνει από τον Αγοραστή, όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα "Α" της σύμβασης αυτής.
Συμψηφισμός του τιμήματος με την εγγύηση καλής εκτέλεσης αποκλείεται.
Άρθρο 3°
Παράδοση και Παραλαβή Υλικού

1.

Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος για την παραλαβή και αποκομιδή εκτός των χώρων
της ΔΕΗ όλων των υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα "Α" και μέσα στο χρονικό
διάστημα που αναφέρεται σ' αυτό.
Η παραλαβή και αποκομιδή των υλικών θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό του
Αγοραστή μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις θέσεις που κάθε φορά
υποδεικνύονται από την Επιχείρηση, ή και κατά τις ημέρες και ώρες αργίας με την
έγκριση όμως της Επιχείρησης και εφόσον ο Αγοραστής προηγουμένως αναλάβει
εγγράφως την υποχρέωση να καταβάλει σ' αυτή, μόλις αυτή το ζητήσει, οποιαδήποτε
επιβάρυνση ή ζημιά που θα προξενηθεί σε αυτήν λόγω της απασχόλησης του
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2.

3.
4.
5.

6.

προσωπικού της πέραν των ωρών εργασίας.
Η τελική και οριστική ποσότητα του υλικού θα προσδιορισθεί, εφόσον μονάδα μέτρησης
του είναι το βάρος, με ζύγιση του σε πλάστιγγα της Επιχείρησης, ή εφόσον δεν διαθέτει
τέτοια πλάστιγγα, σε πλάστιγγα του Δημοσίου ή κάποιου Ο.Τ.Α. και εφόσον και πάλι
δεν υπάρχει, σε ιδιωτική πλάστιγγα κοινής αποδοχής.
Εφόσον μονάδα μέτρησης είναι το τεμάχιο η τελική και οριστική ποσότητα θα
προσδιορισθεί με καταμέτρηση.
Ο παραπάνω προσδιορισμός της τελικής ποσότητας υλικών θα αποδεικνύεται με
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που θα έχει υπογραφεί και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη καθώς και με την έκδοση σχετικού Δελτίου Αποστολής σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται όπως, από τα υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα "Α",
εξαιρέσει από την εκποίηση τα χρήσιμα υλικά ή ανταλλακτικά που τυχόν υπάρχουν.
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα της μετακίνησης των υλικών που εκποιούνται σε
διάφορες Αποθήκες.
Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος όπως, κατά το διάστημα παραλαβής του υλικού που
συμφωνήθηκε, μεριμνά με δική του ευθύνη και δαπάνη, για τη συλλογή, φόρτωση,
τεμαχισμό και μεταφορά του υλικού, όπως επίσης και για οποιαδήποτε άλλη εργασία
σχετική με αυτό.
Το υλικό ή μέρος αυτού που τυχόν είναι εγκατεστημένο και προσαρμοσμένο στο
έδαφος ή με οποιονδήποτε τρόπο συνενωμένο με αυτό, θα αποσυναρμολογηθεί και θα
αποχωρισθεί με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Αγοραστή.
Κανένα αυτοκίνητο του Αγοραστή δεν θα απομακρύνεται από τις αποθήκες της
Επιχείρησης, αν προηγουμένως δεν επιδειχθεί στα αρμόδια όργανα αυτής απόδειξη
ότι εισπράχθηκε από τη ΔΕΗ το τίμημα των υλικών καθώς επίσης και άδεια των
Τελωνειακών Αρχών από την οποία θα προκύπτει ότι καταβλήθηκαν οι σχετικοί
δασμοί ή ότι έτυχε οριστικής απαλλαγής εφόσον πρόκειται για υλικά ατελώνιστα.
Για τμηματικές παραλαβές θα αναγράφεται και θα μονογράφεται από τον υπάλληλο της
ΔΕΗ που παραδίδει τα υλικά, στο πίσω μέρος της άδειας του Τελωνείου
και της απόδειξης είσπραξης από τη ΔΕΗ του τιμήματος της ποσότητας που μερικώς
παραδίδεται.
Άρθρο 4°
Ευθύνη Αγοραστή
Ο Αγοραστής έχει πλήρη ευθύνη, αστική και ποινική, όπως επίσης και για ψυχική οδύνη
και ηθική βλάβη, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί σ' αυτόν τον ίδιο, το προσωπικό
αυτού ή της Επιχείρησης ή σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης και για κάθε ζημιά που
θα προξενηθεί στην περιουσία οποιουδήποτε τρίτου, και σαν τέτοια εννοείται και της
Επιχείρησης, κατά την διεξαγωγή απ' αυτόν των εργασιών για την παραλαβή και
αποκομιδή του υλικού, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης εξαιτίας των
λόγων που προαναφέρονται.
Άρθρο 5°
Προσωπικό του Αγοραστή

1.

2.

Ο Αγοραστής υποχρεούται όπως κατά την παραλαβή των υλικών απασχολεί προσωπικό
εξαίρετου ήθους και της απολύτου έγκρισης της Επιχείρησης, η οποία και δικαιούται,
κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει αντικατάσταση του προσωπικού του Αγοραστή
και να απαγορεύσει την είσοδό του στα εργοτάξια ή τις αποθήκες της.
Η ΔΕΗ δεν τελεί σε οποιαδήποτε νομική σχέση και μάλιστα τέτοια μίσθωσης υπηρεσιών
ή πρόσληψης με το απασχολούμενο από τον Αγοραστή προσωπικό.
Σε τέτοια σχέση τελεί μόνον ο Αγοραστής, ο οποίος το προσλαμβάνει και το απολύει,
έχοντας όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
Κατά την παραλαβή των υλικών ο Αγοραστής και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι
να συμμορφώνονται επακριβώς στις οδηγίες του αποθηκάριου και των άλλων οργάνων
της Επιχείρησης.
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3.

Ρητά συνομολογείται ότι ο Αγοραστής χωρίς καμία πρόφαση θα συμμορφώνεται με τα
παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ή διαπιστωθεί
κάποια ανωμαλία κατά την παραλαβή των υλικών, η οποία θα οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του Αγοραστή ή του προσωπικού του, η ΔΕΗ δικαιούται να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση με υπαιτιότητα του Αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 αυτής.
Άρθρο 6°
Καθυστερήσεις - Ποινική Ρήτρα

1.

2.

3.

4.
5.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, ολικά ή μερικά,
πέρα από τις συμβατικές προθεσμίες, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, που δεν οφείλεται
σε ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του Πωλητή ή Κρατικής Αρχής, ο Αγοραστής, με
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, είναι υποχρεωμένος
να καταβάλει στον Πωλητή, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα, ποσό ίσο προς το μισό
τοις εκατό (0,5%) του συνολικού τιμήματος του υλικού που κάθε φορά καθυστερείται η
παραλαβή του ανά εβδομάδα για την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα καθυστέρησης, ένα
τοις εκατό (1%) για την τρίτη εβδομάδα και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για την τέταρτη
και πέμπτη εβδομάδα καθυστέρησης.
Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσοστά ποινικής ρήτρας, που πρέπει να καταβληθούν,
αφορούν ακέραιες εβδομάδες καθυστέρησης και δεν έχουν αναλογική εφαρμογή σε
κλάσμα εβδομάδας. Το ποσό της ποινικής ρήτρας που αναφέρεται παραπάνω δεν
μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας
των υλικών. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του τιμήματος, η ποινική ρήτρα θα
υπολογίζεται στις αρχικές συμβατικές τιμές.
Ακόμη συμφωνείται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής και αποκομιδής του
υλικού, η ΔΕΗ δικαιούται, κατά την κρίση της, να καταγγείλει αζημίως γι' αυτήν την
παρούσα σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωση της, χωρίς να τηρηθεί οποιαδήποτε
προθεσμία και ανεξάρτητα από την συμπλήρωση ή όχι του προαναφερόμενου ποσού
της ποινικής ρήτρας που πρέπει να καταβληθεί, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή
των συνεπειών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της σύμβασης
αυτής.
Ρητά συμφωνείται ότι η ποινική ρήτρα καταπίπτει ανεξάρτητα από το αν προκλήθηκε
ζημία ή όχι στην ΔΕΗ, η οποία (ΔΕΗ) δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον
Αγοραστή την ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας που τυχόν
προκλήθηκε σ΄ αυτήν από τη μη έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της σύμβασης
αυτής.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παραλαβή του υλικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα
της Επιχείρησης ή σε ανωτέρα βία, ο χρόνος παραλαβής θα παραταθεί ανάλογα, του
Αγοραστή παραιτούμενου από κάθε σχετική απαίτηση κατά του Πωλητή.
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον
έλεγχο του Αγοραστή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες και αν έκανε.
Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Πωλητή αμέσως
και πάντως το αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την εμφάνισή της,
κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση,
αλλιώς δε θα έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί.
Άρθρο 7°
Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία

1.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραβεί οποιονδήποτε όρο και συμφωνία της σύμβασης
αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της ΔΕΗ, ανωτέρας βίας ή καθυστέρησης
παραλαβής και αποκομιδής των υλικών για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο
6 της σύμβασης αυτής, ρητώς συνομολογουμένων όλων εξ ίσου ουσιωδών, ο
Αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πωλητή για κάθε θετική ζημία που τυχόν
θα υποστεί αυτός εξαιτίας των παραπάνω λόγων, με την προϋπόθεση όμως ότι η
συνολική επιβάρυνση του Αγοραστή δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως επίσης και στην
περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής και αποκομιδής των υλικών σύμφωνα με το
άρθρο 6 της σύμβασης αυτής, ο Πωλητής έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει
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αζημίως γι' αυτόν την σύμβαση αυτή, με έγγραφη ανακοίνωση του στον Αγοραστή,
χωρίς να τηρηθεί οποιαδήποτε προθεσμία.
2.
3.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης λόγω μη παραλαβής των υλικών, η πιο πάνω εγγυητική επιστολή δεν
θα συμψηφίζεται με τις τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν.
Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του ΠΩΛΗΤΗ η εγγύηση
του άρθρου 8 της σύμβασης αυτής, λόγω ποινικής ρήτρας, ο δε ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
υποχρεούται να αποκαταστήσει στον ΠΩΛΗΤΗ και κάθε θετική ζημία του, ανεξάρτητα
από την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 8°
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1.

2.

Ο Αγοραστής παρέδωσε σήμερα στον Πωλητή την Τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που αναφέρεται στο Παράρτημα "Α", ισόποση προς το δέκα τοις εκατό (10%)
περίπου του συνολικού συμβατικού τιμήματος του υλικού, για την πλήρη, εμπρόθεσμη
και άψογη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της σύμβασης αυτής.
Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στη σύμβαση και εφόσον δεν συνέτρεξε λόγος κατάπτωσής της, η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Αγοραστή, με αίτησή του, μετά
την πλήρη και ικανοποιητική εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν
από τη σύμβαση αυτή.
Άρθρο 9°
Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.

2.

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, παράβολα, τέλη, τυχόν τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις,
εισφορές, Φ.Π.Α., κ.λ.π. από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.
και γενικά κάθε τρίτου, οι εισφορές Ι.Κ.Α. ή άλλου Οργανισμού, τυχόν πρόστιμα και
πάσης φύσεως προσαυξήσεις που θα επιβληθούν, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικά και μόνον τον Αγοραστή.
Η απαρίθμηση των παραπάνω επιβαρύνσεων, που έχουν σχέση με τη σύμβαση αυτή και
με τις πληρωμές που γίνονται σύμφωνα με αυτή, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Εφόσον και σε όποια έκταση ο Αγοραστής ή η Επιχείρηση ή το υλικό απαλλαγούν από
την καταβολή Φ.Π.Α., δασμών ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης που
προαναφέρθηκε, το ποσό που προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται από τον
Αγοραστή στην Επιχείρηση.
Ο νόμιμος Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από τον Αγοραστή στην Επιχείρηση μαζί με την
καταβολή του συμβατικού τιμήματος του υλικού.
Άρθρο 10°
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης

1.

2.

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, ολικά ή μερικά, κατά την
εκτέλεση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.
Σε περίπτωση υποκατάστασης με την συναίνεση της Επιχείρησης, ο αρχικός Αγοραστής
ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του προσώπου που τον υποκατέστησε, όπως
επίσης και για το προσωπικό αυτού, όπως ακριβώς εάν αυτές είναι πράξεις ή
παραλείψεις του ιδίου του αρχικού Αγοραστή.
Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της Επιχείρησης η εκχώρηση από τον
Αγοραστή οποιασδήποτε απαίτησης αυτού κατά της Επιχείρησης από τη σύμβαση αυτή,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.
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Άρθρο 11°
Παράρτημα της Σύμβασης
1.

2.

Ρητά συμφωνείται ότι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα, μαζί με
τα συνημμένα σ' αυτό καθώς και οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, κατάλληλα υπογεγραμμένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη, ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν με αυτήν
ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της σύμβασης αυτής και του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ υπερισχύουν οι διατάξεις του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.
Άρθρο 12°
Κοινοποίηση της Σύμβασης
Η επίδοση οποιασδήποτε πρόσκλησης ή ειδοποίησης θεωρείται ότι έγινε έγκαιρα εφόσον
το σχετικό έγγραφο επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής σε αυτόν που απευθύνεται και στη
διεύθυνση που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή.
Άρθρο13°
Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης
των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. Αν αυτή η διαπραγμάτευση,
που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, ρητώς συμφωνείται ότι η επίλυση των
διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΥΠ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προς τη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30
Αθήνα Τ.Κ. 104.32
Ημερομηνία :
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντι σας, υπέρ του
Διαγωνιζομένου σας .....................................................................................................
που εδρεύει ή κατοικεί στην ….........................................................................................
παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως και
από το δικαίωμα μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς
ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852 -856,
862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που
απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως
αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………….…………………………………………........
...................................................................................................................................
για την συμμετοχή του εν λόγω Αγοραστή στο διαγωνισμό με αριθμ. ..................................
που θα γίνει από σας στις ……………………………… για ………………...............................................
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων
αυτής, αντίγραφο του τύπου των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε η λήψη τούτου με
την παρούσα. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζομένου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και
της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ ' αυτόν και της
παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες
σας, σε καμιά όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και
αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος
παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν
λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να
σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο
ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να
απαιτείται για αυτήν την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ
μέρους του παραπάνω Διαγωνιζομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζομένου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με
αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για δώδεκα μήνες οπότε αυτή η
Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με την γραπτή δήλωσή σας, που θα μας
απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή
αίτηση σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΥΠ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
Προς τη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ημερομηνία:
Χαλκοκονδύλη 30
Αθήνα Τ.Κ. 104.32
1.

2.

3.

Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση για
το ευεργέτημα της διαίρεσης και της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε
όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη,
ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του
Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο
πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και
ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αγοραστή σας
……………………………………………………………………………………………............................................
που εδρεύει ή κατοικεί ...........................……………………………………………………….................
μέχρι του ποσού των ευρώ.......................................................................………
(...............) για την ακριβή πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε
φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Αγοραστής σας, σύμφωνα με τη σύμβαση
που συνομολόγησε μαζί σας για την εκποίηση …........................................................
με αριθμό ……………………… αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε η λήψη
αυτού με την παρούσα και των τυχόν μελλοντικών συμπληρωμάτων αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Αγοραστής
παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω
σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας
καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο
ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να
απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
εκ μέρους του παραπάνω Αγοραστή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Αγοραστή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με
αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Αγοραστής
σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και με τα
συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας
επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.
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