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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55
104 32 ΑΘΗΝΑ
Διακήρυξη : ΔΥΠ 52118045
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση
και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών
από την εγχώρια και διεθνή αγορά, προς
κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης
στο
εσωτερικό
&
το
εξωτερικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη
30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 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,



της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ με την υπ’ αριθ.128/08.11.2016 απόφασή του, της οποίας το σχετικό
απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eprocurement.dei.gr,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με
αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων
στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό.
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία
προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια που
αναγράφονται στο τεύχος 2, άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών για την αναζήτηση και επιλογή πέντε εξειδικευμένων
στελεχών, κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης, ανέρχεται ενδεικτικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€
25.000) και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο αφορά στις υπηρεσίες συμβούλου για την αναζήτηση και επιλογή από την εγχώρια
η/και τη διεθνή αγορά ενός αριθμού έως και πέντε (5) εξειδικευμένων υψηλόβαθμων στελεχών, τα
οποία θα πληρούν με επάρκεια τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα θέτει η ίδια κατά
περίπτωση, για την κάλυψη των αναγκών της από την αγορά, είτε σε θέσεις εντός της
Επιχείρησης, είτε σε νέα εταιρικά σχήματα για επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού ή την
επιχειρηματική ανάπτυξη σε εναλλακτικές δραστηριότητες, είτε για τη στελέχωση Γραφείου
Εκπροσώπησης της Εταιρίας στο εξωτερικό (Representative Office).
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Άρθρο 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
(ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες
παρέχονται από την κα Ανδριάνα Τσονοπούλου, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση
a.tsonopoulou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270927) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210
5232597).

Άρθρο 3
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο αριθμός 208, οδός
Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, όροφος 2ος, στις 01.11.2018 και ώρα 11:00 (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης
εντύπων στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας, με
ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές
θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΥΠ όχι
αργότερα από την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
Ο Φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη
Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την προσφορά και επίσης :
"Προσφορά για το Διαγωνισμό ΔΥΠ 52118045"
«Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών από την εγχώρια και
διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Επιχείρησης στο εσωτερικό & το
εξωτερικό».
Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1

Στην Ανοικτή Διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί
Φορείς (Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών), οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
παράσχουν στη ΔΕΗ το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις
της Διακήρυξης και να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής:

4.1.1 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιλογή και τοποθέτηση ανωτάτων στελεχών
είτε στο Δημόσιο, είτε σε Φορείς ή Εταιρίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3429/2005, είτε σε Ανώνυμες Εταιρίες που απασχολούν
προσωπικό άνω των 3.000 εργαζομένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
4.1.2 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη παρουσία και εμπειρία σε αγορές του εξωτερικού, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης θυγατρικών εταιριών της ΔΕΗ που ήδη
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν εκτός της ελληνική επικράτειας, καθώς και
Γραφείων Εκπροσώπησης της Επιχείρησης στο εξωτερικό.
4.1.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος σε περίπτωση επιχείρησης η ίδια και σε περίπτωση σύμπραξης τα
μέλη της αθροιστικά να διαθέτει επαρκούς στελέχωσης και εμπειρίας Ομάδα Έργου.

4

4.2

Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών
ή νομικών προσώπων) κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη Συνδρομής
Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του Τεύχους 2 της Διακήρυξης.

4.3

Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός
προσφέροντες
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει
ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή
υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο
Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας
προσφορές στο Διαγωνισμό, είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων)
μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω
συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

4.4

Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και
επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα
απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι,
ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου
Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη
ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω
αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον
αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι παρέχοντες τη
στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις
προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από
εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:
 Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Η ΥΔΜΣΛΑ
 Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3 του Τεύχους 2 της Διακήρυξης ανάλογα με το
είδος της επικαλούμενης στήριξης.
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Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για
την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα
παραπάνω.
Άρθρο 5
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για τον παρόντα Διαγωνισμό έχει καταρτισθεί Διακήρυξη που αποτελείται από τα ακόλουθα τεύχη,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσκληση
Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού
Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο)
Γενικοί Όροι Σύμβασης
Σύμβασης Εμπιστευτικότητας (Σχέδιο)
Υποδείγματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα ανωτέρω τεύχη της Διακήρυξης ενόψει
της υποβολής των προσφορών τους.
Άρθρο 6
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω ευρίσκονται στην ιστοσελίδα (site)
της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.com.gr → ΔΥΠ 52118045 όπου και θα παραμείνουν
ανηρτημένα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως παραλήπτες της
Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του
παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης που
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν
διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα
ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η
Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη
έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους της ΔΕΗ.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διακήρυξη : ΔΥΠ 52118045/15.10.2018
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση
και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών από την
εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των
ιδιαίτερων αναγκών της Επιχείρησης στο εσωτερικό &
το εξωτερικό

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
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Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης

Άρθρο 2

:

Προϋπολογισμός παροχής Υπηρεσιών

Άρθρο 3

:

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

Άρθρο 4

:

Εγγυήσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία

Άρθρο 5

:

Υποβαλλόμενα στοιχεία

Άρθρο 6

:

Περιεχόμενο Προσφοράς

Άρθρο 7

:

Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών
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:

Αξιολόγηση Προσφορών
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:

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων

Άρθρο 10 :

Κατακύρωση – Ματαίωση Διαδικασίας
Αναγγελία Ανάθεσης

Άρθρο 11 :

Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης

Άρθρο 12 :

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ ΑΕ
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Άρθρο 1
Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης
Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόσκληση
Όροι και Οδηγίες Ανοικτού Διαγωνισμού
Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο)
Γενικοί Όροι Σύμβασης
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (Σχέδιο)
Υποδείγματα

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη
Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός παροχής Υπηρεσιών
2.1 Ο προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών για την κάλυψη κατ’ ανώτατο όριο 5
θέσεων εξειδικευμένων υψηλόβαθμων στελεχών, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000*5 θέσεις στελεχών= €25.000).
2.2 Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν στην προσφορά τους,
συμπληρώνοντας ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή μονάδας και αριθμητικώς το
συνολικό ποσό του τιμήματος των υπηρεσιών, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται
στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προσφορές τους. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όλους τους άμεσους
και έμμεσους φόρους και δασμούς που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών.
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06%
(άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής Το οικείο ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, ο δε τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ
βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.
2.3 Οι Προσφέροντες καταρτίζουν την οικονομική τους προσφορά με βάση το συνημμένο
στο παρόν τεύχος «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς». Η συμπλήρωση των
οικονομικών στοιχείων στο παραπάνω έντυπο πρέπει απαραίτητα να γίνει με
ευκρίνεια.
2.4 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η Προσφορά
του θα απορριφθεί.
2.5 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά
οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του
νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
2.6 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ
τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.
Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
3.1

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην
προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Το
διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας για την
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υποβολή των προσφορών και είναι δυνατόν να παραταθεί με συμφωνία και των δύο
μερών (διαγωνιζόμενου και ΔΕΗ).
3.2

Σε περίπτωση παράτασης της διαδικασίας οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί
μπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους
και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση
της διαδικασίας, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να
υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν,
συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους.
Άρθρο 4
Εγγυήσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία

Δεν απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα στοιχεία
5.1

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων
και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα
συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση αρμοδίως επικυρωμένη. Κατ΄ εξαίρεση
τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.

5.2

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

5.3

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που
περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές
οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη
διαδικασία.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο Προσφοράς

6.1

Κατάρτιση Προσφορών

6.1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στην
παρούσα Διακήρυξη εμπορικούς και οικονομικούς όρους, από τους οποίους, με
ποινή την απόρριψη των προσφορών, δεν επιτρέπονται αποκλίσεις.
Σχόλια,
παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις στις προσφορές που αλλοιώνουν τους όρους ή τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως αποκλίσεις.
Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο
περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.
Στις προσφορές δεν πρέπει να
υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα,
παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που δεν φέρουν την υπογραφή και
σφραγίδα του προσφέροντα.
Οι προσφορές πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη
σύγκρισή τους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από
τους διαγωνιζόμενους.
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Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο ενώ ο φάκελος Β (τεχνική
προσφορά) συνοδεύεται από δύο (2) ακριβή αντίγραφα.
Το πρωτότυπο
υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
προσφέροντος. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική
ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή
προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση
διαφορών μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο της
προσφοράς.
6.1.2 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών που ζητούνται από τη Διακήρυξη.
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως
τυπικά μη αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται περαιτέρω.
6.1.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη Επιχειρήσεων τα μέλη αυτής
θα είναι υπεύθυνα, σε ολόκληρο το καθένα ενώπιον της ΔΕΗ Α.Ε., δηλαδή θα
ευθύνονται από κοινού, αδιαιρέτως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την
τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά
της Σύμπραξης, θα υποβάλλουν δε με την προσφορά τους τη δήλωση σύμφωνα με
το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή κοινοπρακτικού.
Εφόσον στην εν λόγω Σύμπραξη ανατεθεί σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλει πριν
την υπογραφή της σύμβασης ,το σχετικό κοινοπρακτικό.
6.1.4 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη
Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του
διαγωνιζόμενου, ο αριθμός της Διακήρυξης καθώς και η ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει τρεις άλλους κλειστούς φακέλους το φάκελο Α,
το φάκελο Β και σφραγισμένο το φάκελο Γ με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
6.2

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει :
Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α
Ο Φάκελος Α θα περιέχει:
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές
Δεν απαιτείται.
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται
Διακήρυξη.

και
στη

6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ)
Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως
6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο
4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και ότι η προσφορά
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υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να
ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης αυτής.
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την
υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται
έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και
την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και
σε ολόκληρο.
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το αντίστοιχο Υπόδειγμα
που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
B.

Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού
σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο
πάνω δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι
(20) ημερών εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού,
και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω:
Ι.

Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου
6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης
εκπροσώπησης
(όπως
καταστατικά,
πιστοποιητικά
μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, αντίστοιχα ΦΕΚ)
και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση
του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
διοικητικού οργάνου.

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του
συμμετέχοντος/υποψηφίου
αναδόχου
αμετάκλητη
καταδικαστική
απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα
αδικήματα της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
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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 νομίμους
εκπροσώπους του και
iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε
πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή
εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
β. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην
ΥΔΜΣΛΑ για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά δικαιολογητικά
αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της
δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των
περιπτώσεων ΙΙ έως ΙV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν
ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα
διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.

6.3

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει :

6.3.1 Περιγραφή της Μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την παροχή των αιτούμενων
υπηρεσιών.
6.3.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης της απαιτούμενης εμπειρίας, τόσο του Προσφέροντος, όσο
και της προτεινόμενης Ομάδας Έργου.
6.3.3 Πίνακα Εμπειρίας & Συστάσεων του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, μαζί με τις
αντίστοιχες Συστάσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.1 και 4.1.2 του
Τεύχους «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία».
6.3.4 Στοιχεία σύνθεσης της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, τα οποία θα παρέχουν
πληροφόρηση για την οργάνωση, τη στελέχωση και την ποσοτική της επάρκεια για
την υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου.
6.3.5 Για κάθε μέλος της Ομάδας :
- Πλήρες Βιογραφικό
- Περιγραφή και Συστάσεις προηγούμενης Εμπειρίας σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
- Για τα μέλη που δεν συνδέονται με μόνιμη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα,
Δήλωση Συνεργασίας από τα ίδια με την οποία θα δεσμεύονται ότι τίθενται στη
διάθεση του προσφέροντα για το χρονικό διάστημα παροχής των υπόψη
υπηρεσιών.
6.3.6 Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 4.2 του Τεύχους «Πρόσκληση σε
Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία», στην περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων
επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.
6.4

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει :

6.4.1 Οικονομική Προσφορά συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με
βάση το σχετικό έντυπο που χορηγείται με τη Διακήρυξη.
6.4.2 Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα της Προσφοράς.
Άρθρο 7
Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών
7.1

Παραλαβή Προσφορών

7.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν τις προσφορές
τους στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ορίζεται στην Πρόσκληση έγκαιρα,
ώστε να πρωτοκολληθούν από την Υπηρεσία αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
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υποβολής προσφορών, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του τεύχους «Πρόσκληση σε
Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία» της Διακήρυξης προκειμένου να παραληφθούν
έγκαιρα από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών.
7.1.2 Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην
Πρόσκληση δεν αποσφραγίζονται, ούτε λαμβάνονται υπόψη.
7.1.3 Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή προφορικά ή
όταν οι τιμές προσφέρονται υπό προϋποθέσεις.
7.2

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών.

7.2.1 Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία εκπροσώπων των Προσφερόντων, οι οποίοι
παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν.
Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και
καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά
σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής Προσφορών, η
Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις Προσφορές που
τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα
ονόματα των αντίστοιχων Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη
διαδικασία παραλαβής των Προσφορών.
7.2.2 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά
με την οποία έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και ελέγχει την ύπαρξη των
ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ.
Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α και μονογράφονται όλα τα έγγραφα και
στοιχεία που υπάρχουν.
Η Επιτροπή ελέγχει τα τυπικά και νομιμοποιητικά στοιχεία που περιέχονται σε
αυτόν καθώς και τη συμμόρφωση των προσφορών προς τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης που αναγράφονται στο παραπάνω Άρθρο 6, παράγραφος 6.2.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει, στην
ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες Προσφορές θα πρέπει να
αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των
απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα του Φακέλου Α και την
επάρκεια των τυπικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
7.2.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει στους
Προσφέροντες τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα
διαδικασία, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς. Στους
τυχόν απορριφθέντες η Επιτροπή αποστέλλει και εγγράφως τους λόγους
απόρριψης.
7.2.4 Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφονται επί
αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν, οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ. Η επιστροφή
αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την
άσκηση ένστασης. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από
τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων δηλώσει εγγράφως ότι
παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Σε αντίθετη περίπτωση οι
ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ θα επιστραφούν στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν
απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, θα
κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της.
7.2.5

Ακολούθως η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β
εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που
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υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα
Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Προσφέρων.
Η Επιτροπή Αποσφράγισης ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία των
προσφορών στους παρευρισκομένους.
Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της
αποσφράγισης γνωστοποιεί στους προσφέροντες τα στοιχεία των προσφορών τα
οποία ζητούνται συγκεκριμένα από τους λοιπούς παρευρισκόμενους προσφέροντες
εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην
Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Απόρρητα» αναγράφοντας τη λέξη
«Απόρρητο» στη σελίδα που βρίσκονται τα υπόψη στοιχεία. Επισημαίνεται ότι οι
διαγωνιζόμενοι δεν δύνανται να χαρακτηρίσουν το σύνολο της προσφοράς τους ως
«απόρρητο» αλλά αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία αυτά που κρίνουν απαραίτητα
προς διασφάλιση των συμφερόντων τους και προστατεύονται από εμπορικό,
βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Για το λόγο αυτό θα
συμπεριλαμβάνεται και επιστολή των διαγωνιζόμενων στην οποία θα αναφέρονται
ρητά οι επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
που αιτιολογούν τον χαρακτηρισμό των στοιχείων. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι
προσβάσιμα μόνον από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της
ΔΕΗ Α.Ε..
7.2.6 Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
επόμενο Άρθρο.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση Προσφορών
8.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης
προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Η αξιολόγηση των προσφορών βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο της
Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 60%), όσο και της Οικονομικής
Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 40%).
8.2 Αρχικά οι Προσφέροντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις τεχνικές προσφορές τους
στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΗ σε κατάλληλη ημερομηνία και σε χρονική
διάρκεια που θα οριστεί μετά από έγκαιρη προειδοποίηση.
Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλα στελέχη των προσφερόντων ή
παρουσία αυτών, ώστε αυτές να είναι ουσιαστικές. Θα είναι δε καθοριστικής σημασίας
για την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή η οποία θα
μπορεί διατυπώνοντας και σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκειά τους, να διαμορφώσει
άμεση γνώμη αναφορικά με τη δυνατότητά τους να προβούν στην έγκαιρη, άρτια,
έγκυρη και αξιόπιστη παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών με την κατάλληλη
στελέχωση της Ομάδας διαθέσιμων στελεχών.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των
δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειμένου να
διαπιστώσει αν η Προσφορά του Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητα του Προσφέροντος να
παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα, ώστε να
υποστηρίξουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
8.3

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της, μπορεί να
επικοινωνεί απευθείας με τους Προσφέροντες, για την παροχή, εντός τακτής
προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά περίπτωση, αναγκαίων διευκρινίσεων επί
των ήδη υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων, και υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων τεκμηρίωσης, σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι
οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Διακήρυξης
και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση αντιπροσφορά.
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8.4

Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα παρακάτω :

8.4.1 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, πραγματοποιείται βαθμολόγηση
των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού
Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο κρίνεται η
τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. Συγκεκριμένα η
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση
των κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Τα κριτήρια
αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής:
α/α
1

2.

Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης προσφορών
Η εταιρική οργάνωση, η στελέχωση και η επάρκεια ανταπόκρισης στις
ανάγκες του έργου.
Αξιολογείται η εταιρική διάρθρωση του προσφέροντος, η οργανωτική
του κατανομή σε ρόλους και αρμοδιότητες, η επιστημονική
κατάρτιση, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του, ως και η επάρκειά του
για την υλοποίηση του έργου.

4.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιλογή ανώτατων Στελεχών Διοίκησης
σε αγορές του Εξωτερικού.
Αξιολογείται η αποδεδειγμένη εμπειρία του προσφέροντος στην
επιλογή και τοποθέτηση ανωτάτων διοικητικών στελεχών σε Φορείς ή
Εταιρίες χωρών του εξωτερικού και η αποδεδειγμένη παρουσία και
εμπειρία του σε αγορές εκτός Ελλάδας για την παροχή των υπόψη
υπηρεσιών.

20

15

Η Εμπειρία του Υπευθύνου του έργου (Project Manager) και της
προτεινόμενης Ομάδας και η συμμετοχή τους σε αυτό.
Αξιολογείται η αποδεδειγμένη εμπειρία του Υπεύθυνου Έργου
(Project Manager), το επίπεδο συμμετοχής του σε αυτό, η
τεχνογνωσία και η αποδεδειγμένη εμπειρία των βασικών στελεχών
της προτεινόμενης Ομάδας Έργου ως και το επίπεδο συμμετοχής
τους σε παρόμοια έργα εντός και εκτός Ελλάδας και η εμπειρία όλων
των ανωτέρω στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε αγορές του
εσωτερικού και του εξωτερικού.

5.

20

Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιλογή ανώτατων στελεχών διοίκησης
στην Ελλάδα.
Αξιολογείται η αποδεδειγμένη εμπειρία του προσφέροντος στην
επιλογή και τοποθέτηση υψηλόβαθμων στελεχών είτε στο Δημόσιο,
είτε σε Φορείς ή Εταιρίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3429/2005, ως και σε
Ανώνυμες Εταιρίες που απασχολούν προσωπικό άνω των 5.000
εργαζομένων στην Ελλάδα.

3.

Σ. Β.
(%)

30

Η Μεθοδολογική προσέγγιση της υποβαλλόμενης από την προσφέροντα
πρότασης.
Αξιολογείται η γενική προσέγγιση του έργου από τον προσφέροντα
και η τεχνική επάρκεια της μεθοδολογίας που προτίθεται να
εφαρμόσει, η αρτιότητα και ο βαθμός ανταπόκρισής της
μεθοδολογίας στις ιδιαιτερότητες της ΔΕΗ και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του έργου.

ΣΥΝΟΛΟ

15

100
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Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 έως το
100 ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης και βαθμό ανταπόκρισης της κάθε πρότασης ως
προς τις διαστάσεις αξιολόγησης που τίθενται για κάθε κριτήριο.
Η σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς, για καθένα από τα παραπάνω
πέντε κριτήρια, προκύπτει από το γινόμενο του συγκεκριμένου συντελεστή
βαρύτητας για κάθε κριτήριο και του βαθμού που έλαβε η προσφορά για το
συγκεκριμένο κριτήριο. Η συνολική τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς (TMi)
προκύπτει από το άθροισμα των τριών παραπάνω σταθμισμένων βαθμολογιών της
προσφοράς.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αποσφράγισης αποφασίζει ποιές από τις προσφορές
Θεωρούνται ως "Τεχνικά Αποδεκτές" ή "Τεχνικά μη Αποδεκτές".
Επισημαίνεται ότι, προς διασφάλιση της Επιχείρησης, τεχνικές προσφορές που στην
τεχνική αξιολόγηση (ΤΒΠ) θα αξιολογηθούν με συνολικό βαθμό ως "Τεχνικά Μη
Αποδεκτές" θεωρούνται και οι τεχνικές προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία
μικρότερη του 65 για τουλάχιστον ένα από τα ως άνω κριτήρια.
8.5

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,
αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας
την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε
Προσφέροντα το αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του
Προσφορά, πλήρως αιτιολογημένο. Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία για το ποιοί
Οικονομικοί Φορείς έγιναν τεχνικά αποδεκτοί και αναφέρεται η βαθμολόγηση των
προσφορών τους.

8.6

Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα
ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.
Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται ο Φάκελος Γ, μετά την άπρακτη παρέλευση
των προθεσμιών για την άσκηση ένστασης ή σε περίπτωση που ασκηθεί, μετά την
έκδοση απόφασης επί της ένστασης.

8.7

Οικονομική Αξιολόγηση
8.7.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους Προσφέροντες, που οι
προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην
αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ.
Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, και
μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν.
8.7.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν με
το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα
με την παράγραφο 6.4 του παρόντος Τεύχους και ανακοινώνει στους
παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους
των Προσφερόντων, μόνο εφόσον δεν συντρέχουν τα προβλεπόμενα στην
πιο πάνω παράγραφο 7.2.5 περί εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού
κλπ απορρήτου.
8.7.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από
τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης, για
όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ της Προσφοράς. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα απορριφθεί
οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη
Προσφέροντα την οριστική απόρριψη της Προσφοράς του.
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8.7.4 Στη συνέχεια προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση της κάθε Προσφοράς με
τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη και υπολογίζει το συνολικό
οικονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη
παράγραφο.
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν
από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ ΑΕ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα
και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.

8.7.5 Κριτήρια προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από όλες τις τεχνικά
αποδεκτές προσφορές είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον υψηλότερο
Συνολικό Βαθμό Πρότασης (TPMi). Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης
υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:
Συνολικός Βαθμός Πρότασης: TPMi = [ΤΜι / TMmax] * 0,60 +
FMi] * 0,40

[FMmin /

Όπου:
TMi:
η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),
TMmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των
προσφορών που χαρακτηρίστηκαν "Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα
με τη παραπάνω διαδικασία,
FMi:
η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),
FMmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών
που χαρακτηρίστηκαν "Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την
παραπάνω διαδικασία.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διαγωνιζομένων η ανάθεση γίνεται σε έναν από αυτούς μετά
από κλήρωση η οποία διενεργείται παρουσία τους.
Άρθρο 9
Ενστάσεις Διαγωνιζομένων
Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ Α.Ε.,
δικαιούται να υποβάλει ένσταση σε κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται
με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διαδικασία υπηρεσία, σε προθεσμία πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του
ενιστάμενου.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.
Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους.
Άρθρο 10
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαδικασίας.
Αναγγελία Ανάθεσης
10.1 Η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα
εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και
τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το μειοδότη.
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10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης των υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή
με την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να προσκομίσει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
για την υπογραφή Σύμβασης αναλόγου ύψους. Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της
Σύμβασης αναγγέλλεται και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν
αποδεκτές προσφορές.
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των
μελών της σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία
τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα,
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό
εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου Επιχειρήσεων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι
διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη
του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην
αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω
προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να
περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την
υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
10.5 Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη Διαδικασία επιλογής Αναδόχου στο
σύνολο ή σε μέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι:
α. Η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

προβλεπομένων

κανόνων,

με

β. Το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση
γ. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.
Άρθρο 11
Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης
11.1 Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του
Προμηθευτή, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο
όργανο της Επιχείρησης.
11.2 Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης και την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της
απόφασης ανάθεσης με επιστολή, ο Προμηθευτής καλείται εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών να υπογράψει τη Σύμβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως
άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και
ακολούθως να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά
μειοδοσίας για ανάδειξη Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται
να ισχύουν οι προσφορές τους.
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Άρθρο 12
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ ΑΕ
12.1 Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί με
δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της σχετικής
Διαδικασίας καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της Διακήρυξης.
12.2 Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της
Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη του
Ανοικτού Διαγωνισμού.
12.3 Η ΔΕΗ ΑΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει
τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την
προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που
αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η Διαδικασία σε οποιοδήποτε
στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που
συμμετέχουν στη Διαδικασία και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή
όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ ΑΕ από τη
Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
12.4 Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
12. 5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
12. 6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς
όφελος της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δικαιούται πριν από την υποβολή των προσφορών να
παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.
12.7 Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει τη διαγωνιστική διαδικασία οποτεδήποτε και κατά
την απόλυτη κρίση της, ακόμη και αναιτίως, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής
οποιαδήποτε μορφής αποζημίωσης στους συμμετέχοντες ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Συνημμένα:
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠ 52118045
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή υπηρεσιών

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότη
τα

Υπηρεσίες συμβούλου προς
αναζήτηση και επιλογή
εξειδικευμένων στελεχών από την
εγχώρια και διεθνή αγορά, προς
κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το
εξωτερικό

στέλεχος

5

Προσφερόμενες Τιμές Μονάδας (σε
€/στέλεχος)
Ολογράφως*
Αριθμητικά*

Σύνολο (αριθμητικά
σε €)

……………………………………
…………………………………..

………………………………….

………………....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα
* Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Διακήρυξη ΔΥΠ 52118045
Αριθ. Σύμβασης :
Ημερομηνία :
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς
αναζήτηση
και
επιλογή
εξειδικευμένων
στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά,
προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 7
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Στουρνάρη 55
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Σύμβασης :
Ημερομηνία :
Συμβαλλόμενοι:
 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.


Αντικείμενο:
«Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών
από την εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό»

Σχετικά μη αναφερόμενα στο πρωτότυπο του αναδόχου:


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

2

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο

1

Τεύχη της Σύμβασης

Άρθρο

2

Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο

3

Συμβατικό Τίμημα.

Άρθρο

4

Τρόπος Πληρωμής

Άρθρο

5

Χρονοδιάγραμμα – τρόπος υλοποίησης της Σύμβασης

Άρθρο

6

Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο

7

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Άρθρο

8

Ισχύς της Σύμβασης

3

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την …………………………… μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. εφεξής καλούμενης «ΔΕΗ ΑΕ» ή «ΔΕΗ» ή «Επιχείρηση» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 Τ.Κ. 104 32, και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον κ. …………………………………….. και αφετέρου της εταιρείας
…………………………………………..
εφεξής
καλουμένης
ο
«Ανάδοχος»
που
εδρεύει
……………………………………………
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
………………………………………….. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως
αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης
Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Συμφωνητικό Σύμβασης
Ειδικοί Όροι Σύμβασης
Γενικοί Όροι Σύμβασης
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
Προσφορά Αναδόχου
Υποδείγματα (ΕΕΚΕ)

H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη
σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο
κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη
μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι
όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της,
καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που
έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι
δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα
δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των
όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των
Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της
Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι
κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο
εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος, βάσει της τεχνογνωσίας,
της εμπειρίας, των μέσων και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει, έγκαιρα, έντεχνα και άρτια εξειδικευμένες
υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών από την
εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Επιχείρησης στο
εσωτερικό & το εξωτερικό.
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Άρθρο 3
Συμβατικό Τίμημα
3.1 Το συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες συμβούλου, όπως αυτές περιγράφονται στο
Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού και στα λοιπά συμβατικά τεύχη
προϋπολογίζεται σε :
…………………………(ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς )……………………………………………..
Για τους σκοπούς δε της Σύμβασης αναλύεται σε :
5 θέσεις στελεχών x ………………………….. € = € ……………………………………..
3.2 Το ως άνω τίμημα ανά θέση στελέχους είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο.
3.3 Στο τίμημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 13 και 15 των Γενικών Όρων Σύμβασης, κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του
δημοσίου ή τρίτου σχετική μ’ αυτήν την Παροχή Υπηρεσιών καθώς και οι δαπάνες
απασχόλησης του προσωπικού και όλες οι σχετικές επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές
εισφορές κλπ του Αναδόχου, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ήθελε απαιτηθεί σε σχέση με
την εκτέλεση της παρεχόμενης Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα
συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
Σύμβασης.
Στο ως άνω τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.
3.4 Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραστεί ανάγκη για κάλυψη
θέσης εξειδικευμένου υψηλόβαθμου στελέχους από την αγορά και συνεπώς δεν γίνει
χρήση των υπηρεσιών του Αναδόχου, δεν θα καταβληθεί σε αυτόν καμία απολύτως
αμοιβή. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.
Άρθρο 4
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, την 24 η
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. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα
(μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Προμηθευτή ο ΦΠΑ
στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον ο
Προμηθευτής συμφωνήσει στην πληρωμή της τιμολογούμενης αξίας την 24 η ημέρα του
τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια είναι
πλήρη.
Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται εφόσον πιστοποιηθεί η τοποθέτηση
του στελέχους στη θέση για την οποία υπεβλήθη το σχετικό αίτημα αναζήτησης από τη
ΔΕΗ Α.Ε., με την υπογραφή της οικείας σύμβασης απασχόλησης.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής και τα απαιτούμενα προς
παρατίθενται στο Άρθρο 5 του Τεύχους Ειδικοί Όροι Σύμβασης.

τούτο

δικαιολογητικά

Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα – Tρόπος υλοποίησης της Σύμβασης
5.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις υπόψη υπηρεσίες για
χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
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Σύμβασης εκτός και αν εκτελεστεί νωρίτερα του συμβατικό αντικείμενο αυτής, οπότε
η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.
5.2 Η Επιχείρηση διατηρεί στο ακέραιο τη δυνατότητα να κινήσει αυτοβούλως η ίδια τη
διαδικασία επιλογής των εν λόγω στελεχών, χωρίς καμία υποχρέωση έναντι του
Αναδόχου ή των επιλεγέντων εξ΄αυτού στελεχών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
παραστεί ανάγκη για κάλυψη θέσης εξειδικευμένου υψηλόβαθμου στελέχους από την
αγορά και συνεπώς δεν θα γίνει χρήση των υπηρεσιών του Αναδόχου, δεν θα
καταβληθεί σε αυτόν καμία απολύτως αμοιβή.
5.3 Μετά τη σύναψη της Σύμβασης τα αντισυμβαλλόμενα μέρη θα καταρτίζουν επιμέρους
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών για την κάθε επιμέρους αναζήτηση και
αξιολόγηση εξειδικευμένου στελέχους.
Άρθρο 6
Ποινικές Ρήτρες
6.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά
συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα
και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές
Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
6.2 Για κάθε ημέρα που καθυστερεί η εκάστοτε συμφωνηθείσα μεταξύ των μερών
παροχής υπηρεσίας, όπως η προθεσμία αυτή θα καθορίζεται βάσει των
προβλεπομένων στην πιο πάνω παράγραφο 5.2 ή δεν παρέχεται οποιοδήποτε είδος
υπηρεσίας, που ορίζεται στο Άρθρο 2 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 0,15% του
τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν
6.3 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή
υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ.
6.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του
συνολικού προϋπολογιστικού Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα
των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
6.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιχείρηση και παρακρατούνται από την
αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
6.6 Σε περίπτωση καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου,
όπως η ανωτέρα βία, ο χρόνος παροχής υπηρεσιών θα παραταθεί ανάλογα, του
Αναδόχου παραιτούμενου από κάθε σχετική απαίτηση κατά της ΔΕΗ.
Άρθρο 7
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
7.1 Ο Ανάδοχος μαζί με την υπογεγραμμένη Σύμβαση παρέδωσε με δικές του δαπάνες
στην Επιχείρηση την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
υπ΄ αριθ.
………………………………εκδοθείσα
από
την…………………………………………..
………………………………….ποσού ΕΥΡΩ ………………. που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό
(5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
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7.2 Η ΕΕΚΕ επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, μετά από την
πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των
συμβατικών υποχρεώσεών του.
7.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της
παρούσας Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει ενώ εκπίπτει
υπέρ της η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως Ποινική Ρήτρα.
7.4

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 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. 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.
Άρθρο 8
Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται
συμβαλλόμενους.

σε

ισχύ

από

την

ημερομηνία

υπογραφής

της

από

τους

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η
Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Διακήρυξη ΔΥΠ 52118045
Αριθ. Σύμβασης :
Ημερομηνία :
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς
αναζήτηση
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επιλογή
εξειδικευμένων
στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά,
προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό
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Άρθρο 1
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα
1.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.
Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά
την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.
1.2 Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα μέσω της Υπηρεσίας που εκπροσωπεί την Επιχείρηση. Σε όσες περιπτώσεις
τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της
Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των
Υπηρεσιών της Επιχείρησης στις οποίες παρέχεται συγκεκριμένη υπηρεσία
υποστήριξης, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην
Υπηρεσία που εκπροσωπεί την Επιχείρηση.
1.3 Οι αναθέσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, καθώς και
η αλληλογραφία, μπορεί να γίνονται με επιστολές ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με
ηλεκτρονικά μέσα (e-mail). Ως ημερομηνία των απεσταλμένων με ηλεκτρονικά μέσα
κειμένων θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους.
Άρθρο 2
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της
παρούσας Σύμβασης, σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Ανάδοχο, είναι η
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, Αθήνα, ΤΚ 10432, τηλ. 210
52070800, fax. 210-5225166
Άρθρο 3
Εκπροσώπηση του Αναδόχου
Ως κύριος εκπρόσωπος του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον
εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει
εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως
θα αναφύονται ορίζεται ……………………………………………………………….

Άρθρο 4
Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά
4.1 Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του
τρίτου μήνα μετά το μήνα υποβολής από τον Προμηθευτή στη ΔΕΗ του σχετικού
τιμολογίου καθώς και των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και την
έγκριση από την Επιχείρηση του αντίστοιχου έργου.
4.2 Το τιμολόγιο θα εκδίδεται εις διπλούν στο όνομα της ΔΕΗ Α.Ε. και θα συνοδεύεται από
τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α.
β.

Έγγραφη επιβεβαίωση της αρμόδιας για τις εκάστοτε υπηρεσίες Διεύθυνσης για
την απρόσκοπτη παροχή των αιτηθεισών απ’ αυτήν υπηρεσιών και την υπογραφή
της οικείας σύμβασης απασχόλησης που επιλεγμένου στελέχους.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
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γ.
δ.

4.3

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής
και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή το/ή
τα τιμολόγιο/α που αφορούν τις υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης, αμέσως μετά
την έκδοσή τους, με συνοδευτική επιστολή, που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλό
της, με βάση την ημερομηνία του οποίου θα προσδιορίζεται κατά τα ως άνω ο
χρόνος πληρωμής τους. Στην επιστολή θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός και η
ημερομηνία έκδοσης για καθένα υποβαλλόμενο με την υπόψη επιστολή τιμολόγιο.
Σε περίπτωση που τα τιμολόγια υποβάλλονται ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων στα Πρωτόκολλα των ανωτέρω αρμόδιων Υπηρεσιών
ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το χρόνο άφιξής τους.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Αναδόχου

5.1 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για
την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των
τυχόν Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
5.2 Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις
διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους
που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της
καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία
σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του
νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής
τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
5.3 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και
τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης προσωπικού του
Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής
νομοθεσίας.
5.4 Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του τυχόν Υπεργολάβου, είναι
υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη
την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης, εφόσον
απαιτηθεί από την υπηρεσία της ΔΕΗ, να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με
φωτογραφία, το ονοματεπώνυμό του και τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή
και του Υπεργολάβου. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την
υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της
Σύμβασης
οργάνου
της
ΔΕΗ.
Ουδείς
εκ
του
προσωπικού
του
Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και
θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι
εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα.
5.5 Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων,
που απασχολούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των
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προβλέψεων και προθεσμιών που αφορούν στην καταγγελία της Σύμβασης.
Επιπροσθέτως, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείσει, με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή
οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τη ΔΕΗ λόγω
διαπίστωσης
παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.
Άρθρο 6
Σύγκρουση Συμφερόντων
Ο Ανάδοχος συνομολογεί με την υπογραφή της παρούσας ότι δεν υφίσταται σύγκρουση
συμφερόντων κατά τη διεθνή πρακτική.
Ειδικότερα, ρητά συμφωνείται ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων για τον
Ανάδοχο, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης:
 Αναλάβει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, η
οποία είναι ασυμβίβαστη με το έργο της παρούσας Σύμβασης, εκτός και εάν η εργασία ή
η επαγγελματική δραστηριότητα που προτίθεται να αναλάβει, αποτελεί επέκταση ή
συμπλήρωση της Σύμβασης αυτής.
 Στον κατάλογο των πελατών του περιλαμβάνονται και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τυχόν
ανταγωνιστικών με τη ΔΕΗ εταιρειών και ο Ανάδοχος έχει παράσχει ή πρόκειται να
παράσχει οιεσδήποτε υπηρεσίες για τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
στοιχεία και πληροφορίες που περιήλθον σε γνώση του κατά την υλοποίηση της
παρούσας Σύμβασης.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή στελεχών του ότι δεν συντρέχει περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διεθνή πρακτική, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν
των παραπάνω Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι σύγκρουση συμφερόντων θεωρείται
ενδεικτικά ότι μπορεί να συντρέχει όταν υφίσταται ενεργή (ιδίως σταθερή)
επαγγελματική ή/και προσωπική / συγγενική σχέση του διαγωνιζόμενου ή στελεχών
του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε
οποιονδήποτε κλάδο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως ανταγωνιστικά με τη ΔΕΗ
ή/και βασικούς μετόχους της ή/και κάθε επαγγελματική σχέση με τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές, καθώς και – ενδεχομένως – με εργαζόμενο της Εταιρείας ή Εταιρειών
του Ομίλου της ΔΕΗ, καθώς και με μεγάλο εργολάβο, πελάτη ή προμηθευτή της ΔΕΗ.
Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τη
ΔΕΗ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση με όλες τις προβλεπόμενες
σε βάρος του Αναδόχου συνέπειες.
Άρθρο 7
Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ Α.Ε.
7.1

Ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, ούτε να χρησιμοποιήσει για
σκοπούς πέραν της παροχής των Υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία,
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του
έργου του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

7.2

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου θα
χρησιμοποιηθούν λογισμικά, δεδομένα ή / και αλγόριθμοι ή / και μέθοδοι της ΔΕΗ.
Τα δεδομένα αυτά έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο Ανάδοχος του Έργου πρέπει
να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους. Ειδικότερα ο Ανάδοχος:
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 Πρέπει να εξηγήσει σ΄ όλο το προσωπικό του, που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία, τις
υποχρεώσεις αυτές.
 Δεν θα γνωστοποιήσει κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
 Δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με το Έργο για
κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
7.3

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μη συμμετοχής σε συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου από αυτόν με χαρακτήρα ή δυνάμενες να οδηγήσουν
α) σε εκμετάλλευση ή και διαρροή Εμπιστευτικών Πληροφοριών υπέρ ανταγωνιστών
ή β) σε σύγκρουση συμφερόντων της ΔΕΗ, λόγω της εκμετάλλευσης ή και διαρροής
Εμπιστευτικών Πληροφοριών, με τους αποδέκτες των υπηρεσιών ή του έργου ή και
με τον ίδιο τον Ανάδοχο. Ως ανταγωνιστής της ΔΕΗ νοείται κάθε επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας/διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα ή που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί στην
Ελλάδα στον ανωτέρω τομέα.
Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος θα αναλάβει έναντι της ΔΕΗ την υποχρέωση να :
α) μην παρέχει άμεσα ή έμμεσα, παρά μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση της ΔΕΗ,
συμβουλές σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ ως προς θέματα αφορούντα τη ΔΕΗ και τη
λειτουργία της.
β) μην αναλάβει έργο στο οποίο αντικείμενο (συν)αξιολόγησης θα αποτελούν οι
Εμπιστευτικές Πληροφορίες που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο.

7.4

Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλόμενου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια
ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και για δύο (2) έτη μετά την για οποιονδήποτε
λόγο λύση ή λήξη αυτής.

7.5

Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, η ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση
επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.

7.6

Προς διασφάλιση των ανωτέρω, εκτός από την παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα
Μέρη σύναψαν και υπέγραψαν «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» η οποία προσαρτάται
στην παρούσα Σύμβαση, ως Τεύχος “δ”, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και οι
όροι της εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΗ στον
Ανάδοχο σε σχέση με το έργο της παρούσας Σύμβασης
Άρθρο 8
Καταγγελία της Σύμβασης

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 18 των Γενικών Όρων της Σύμβασης ισχύουν και τα
ακόλουθα:
8.1

Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της
παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ
θα καταγγέλλει τη σύμβαση τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων και
προθεσμιών των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

8.2

Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 6 του
παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας
της Σύμβασης.
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Σύμβαση :
Ημερομηνία :
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς
αναζήτηση
και
επιλογή
εξειδικευμένων
στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά,
προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της
Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 7
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Άρθρο 1 :
Άρθρο 2 :
Άρθρο 3 :
Άρθρο 4 :
Άρθρο 5 :
Άρθρο 6 :
Άρθρο 7 :
Άρθρο 8 :
Άρθρο 9 :
Άρθρο 10 :
Άρθρο 11 :
Άρθρο 12 :
Άρθρο 13 :
Άρθρο 14 :
Άρθρο 15 :
Άρθρο 16 :
Άρθρο 17 :
Άρθρο 18 :
Άρθρο 19 :
Άρθρο 20 :
Άρθρο 21 :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ορολογία - Ορισμοί
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
Εκπροσώπηση του Αναδόχου
Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Γνώση των τοπικών συνθηκών
Προσωπικό του Αναδόχου
Ευθύνες του Αναδόχου
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές
Προθεσμίες
Έλεγχος
Ελαττώματα των παρεχομένων Υπηρεσιών
Συμβατικό Τίμημα
Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών
Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου
Ασφαλίσεις
Ποινικές Ρήτρες
Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης
Ανωτέρα Βία
Αποθετικές ζημίες
Επίλυση διαφορών
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Άρθρο 1
Ορολογία Ορισμοί
Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς
τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια:
- Επιχείρηση:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

- Ανάδοχος :

Είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με
Σύμβαση η παροχή υπηρεσιών.

- Σύμβαση:

Είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του
Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών. Στον όρο αυτό
συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της
Σύμβασης.

- Συμβαλλόμενοι :

Είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος.

-Παροχή Υπηρεσιών

Είναι το αντικείμενο της .Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται
στο Συμφωνητικό.

- Ελαττώματα

Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του
Αναδόχου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη
προβλεπόμενων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων των παρεχομένων
υπηρεσιών ή μέρους αυτών από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη
Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί,
οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια, όπως αυτά
νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και
τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως
προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε νομικά
ελαττώματα.
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Άρθρο 2
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα
2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.
2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά
την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία
μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 3
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
3.1 Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται
από την Επιχείρηση, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιακών Μονάδων στις οποίες ή για
λογαριασμό των οποίων παρέχονται οι εκάστοτε υπηρεσίες.
Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνονται :
- η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και
της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από
τον Ανάδοχο.
- η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν από τις ίδιες.
3.2 Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την
εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.
Άρθρο 4
Εκπροσώπηση του Αναδόχου
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον
εκπρόσωπο του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα
θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματος του,
στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.
Άρθρο 5
Υποκατάσταση – Εκχώρηση
5.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε
μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. Εξαιρείται η
περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θα συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή θα
απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη
Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Επιχείρησης,
μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του γεγονότος. Στην
περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων
μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές
της Σύμβασης.
5.2 Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, του
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Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου
υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκατάστατη, ή του προσωπικού
τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο
οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως.
5.3 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η
μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά
της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.
Άρθρο 6
Γνώση των τοπικών συνθηκών
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών
και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που
υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης.
Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για
λόγους που αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των ρητά αναφερόμενων
στη Σύμβαση.
Άρθρο 7
Προσωπικό του Αναδόχου
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό
που απαιτείται, κατά περίπτωση υπηρεσίας, από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του
Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν
λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση.
7.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών ασχέτως
ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς
Κανονισμούς.
7.3 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται ένα μέλος του προσωπικού του
Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί
την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την παροχή των υπηρεσιών του.
Άρθρο 8
Ευθύνες του Αναδόχου
8.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς
τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών του. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες
εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών
Ασφαλείας της Επιχείρησης).
Επίσης πρέπει να αναφέρει αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και να
παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή
ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Επιχείρησης).
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8.2 Ειδικότερα και μέχρι την Παραλαβή των Υπηρεσιών:
8.2.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις
παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων.
8.2.2 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται:
α. έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του
προσωπικού για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε
ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου,
ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια
συμβόλαια.
β. έναντι της Επιχείρησης, για θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα
υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του
υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των παρεχομένων
υπηρεσιών ή και από την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν
από τη Σύμβαση, σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το 50% του
Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων
εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
8.3 Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες
ενέργειας της Επιχείρησης.
Άρθρο 9
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές
9.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων
του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης
και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, παροχή των υπηρεσιών
του, ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκαν και
προορίζονται, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση.
9.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η
Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από
τη Σύμβαση.
Η μη άσκηση όμως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα
δικαιώματα της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματα
αυτά.
9.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων
του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του προς τρίτους έναντι των οποίων η
Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή
προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις
που αποτελούνται:
α.

Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο
κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
β. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από
τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση.
9.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
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9.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, που εκδίδεται με δαπάνες
του από Τράπεζα πρώτης τάξεως ή Δημόσιο Ασφαλιστικό Οργανισμό πρώτης
τάξεως, της αποδοχής της ΔΕΗ, Ελληνική ή Αλλοδαπή, το ποσό της οποίας
ορίζεται στο Συμφωνητικό.
9.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή
περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές
Καλής Εκτέλεσης.
9.4.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω
συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση
δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς
τον Ανάδοχο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών.
9.4.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε
απαίτησης της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύμβαση.
9.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την
Παραλαβή των παρεχομένων Υπηρεσιών και την εκκαθάριση της Σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης
κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη
που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.
9.4.6 Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιχείρηση.
Άρθρο 10
Προθεσμίες
10.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του, μέσα στις
προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το
Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Επιχείρησης.
10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε
καθυστέρησης.
10.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής),
κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των
Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή
των Ποινικών Ρητρών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου
18 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η
καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
10.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο,
για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους
που αφορούν στη ΔΕΗ, είτε σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 19
των Γενικών Όρων.
7

Άρθρο 11
Έλεγχος
11.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο
της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το
σκοπό αυτό.
11.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θεωρήσει
αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί
ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα
Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και λοιπές Οδηγίες, ώστε να
εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη
με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές
προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές
αυτές χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή
παράταση προθεσμιών.
11.3 Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών
του, όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση, θα γίνονται πάντα στους αρμόδιους
εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη
για την εκτέλεση των εργασιών του και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές
ή οδηγίες στο προσωπικό του.
11.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την
ευθύνη του Αναδόχου.
Άρθρο 12
Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την
Παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών, αυτές είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης
τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η
αρμόδια Υπηρεσία της Επιχείρησης δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον
Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει
απαραίτητη.
Άρθρο 13
Συμβατικό Τίμημα
Ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την έννοια του
Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το συμβατικό τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωση
του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις
απαιτούμενες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών του και στις οποίες
περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και
ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η
αξία οποιωνδήποτε εφοδίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή των
υπηρεσιών του, οι δαπάνες ασφάλισης, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των
φόρων, τελών, δασμών κλπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε
κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη
σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωση του στις προβλέψεις της Σύμβασης.
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Άρθρο 14
Τρόποι πληρωμών - Συμψηφισμός Απαιτήσεων
Εκκαθάριση Λογαριασμών
14.1 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
εντός καθοριζόμενης στη Σύμβαση προθεσμίας, από την ημερομηνία υποβολής στην
Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι
επακριβή και πλήρη.
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και
οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς
Όρους.
14.2 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, θα
γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.
14.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των
εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής
των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από
υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στη Σύμβαση.
14.4 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας Ελληνικής
Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα.
14.5 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωση του προς τους
κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο
της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.).
14.6 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών
τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.
Άρθρο 15
Φόροι - Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου
Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή
ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που
θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 16
Ασφαλίσεις
Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις
της Εργατικής Νομοθεσίας.
Άρθρο17
Ποινικές Ρήτρες
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17.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους
Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην
Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες, είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω
υπαιτιότητας του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο
Συμφωνητικό.
17.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον
Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί
απώλεια ή ζημία (θετική ) στην Επιχείρηση.
17.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και
επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας
που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του
Αναδόχου.
17.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις
Καλής Εκτέλεσης, είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί
από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία.
17.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των
καταβαλλόμενων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές,
καθορίζονται στο Συμφωνητικό.
Άρθρο 18
Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης
18.1 Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκτός από τις
περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας για την οποία ισχύουν τα
αναφερόμενα στο Άρθρο 19 των Γενικών Όρων ή την πλημμελή εκτέλεση της
Σύμβασης, , η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος
έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία που του
προκάλεσε μ' αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα
αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα
υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της Σύμβασης.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή με έγγραφη ανακοίνωση
του σ' αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον
Ανάδοχο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.
18.2 Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση
της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του Άρθρου 9 του παρόντος τεύχους, αλλά ο
Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Επιχείρησης
ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.
18.3 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση οποτεδήποτε και
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο Αγοραστής
θα επιστρέψει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε
πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συμβάσεως και μέχρι της
ημερομηνίας της καταγγελίας.
Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης για την εκ μέρους
του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως.
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18.4 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης και ανεξάρτητα από το αν η
σύμβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο το
τυχόν οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέσχε μέχρι την
ημερομηνία της καταγγελίας της Συμβάσεως.
Άρθρο 19
Ανωτέρα Βία
19.1 Όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία
ήταν αδύνατο να προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε
επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας
Βίας.
19.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας,
λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό
εγγράφως στην Επιχείρηση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
εμφάνιση του, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να το επικαλεστεί.
Άρθρο 20
Αποθετικές Ζημιές
Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν
παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών
του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.
Άρθρο 21
Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας Επιχείρησης και Αναδόχου θα καταβάλλεται προσπάθεια
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. Αν αυτή η
διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών
θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55
104 32 ΑΘΗΝΑ

Διακήρυξη : ΔΥΠ 52118045
Ημερομηνία: 15.10.2018
Αντικείμενο: Υπη ρε σί ες
σ υ μ β ο ύλ ο υ
πρ ος
αν αζή τη ση
και
επι λ ογή
εξει δι κευ μέ νω ν σ τε λεχώ ν απ ό τη ν
εγχώ ρι α κ αι δι εθ ν ή αγ ο ρά , πρ ο ς
κά λ υψη τω ν ι δι αί τερω ν α να γκ ώ ν τη ς
Επι χεί ρη ση ς στ ο ε σω τερι κ ό & τ ο
εξω τε ρι κό

Τ ΕΥ ΧΟ Σ 6 ΑΠ Ο 7
ΣΥΜ Β Α ΣΗ ΕΜΠ ΙΣΤ ΕΥΤ Ι ΚΟ ΤΗ Τ ΑΣ

Στη ν Αθή να σή με ρ α τη ν …… … … … …… . με ταξ ύ τω ν ε δώ σ υ μ β αλ λο μέ νω ν, αφ ’
εν ός τη ς ανώ ν υ μη ς ε ται ρε ί ας με τη ν επω ν υμί α « Δη μ ό σι α Ε πι χεί ρη ση
Η λεκ τρι σμ ο ύ Α . Ε .» ( Δ Ε Η) , π ο υ ε δ ρε ύει σ τη ν Αθή να , ο δ ός Χα λκ ο κ ον δ ύ λη 30 ,
και εκπρ ο σω πε ί ται ν όμι μα γι α τη ν υπ ο γραφ ή τη ς παρ ο ύ σα ς απ ό τ ο ν κ .
…… …… …… …… …… …… , Δι ε υθ … τη ς Δι εύθ υ ν ση ς … …… …… …… …… …… …… …… … και αφ ’
ετέρ ο υ τη ς ε ται ρε ί ας …… …… …… … …… π ο υ ε δ ρε ύει σ τ η … …… …… …… … , ο δ ό ς
…… …… …… …… …… … κα ι ε κπρ ο σω πεί ται ν ό μι μα α π ό τ ον … … … …… …… …… … … …… . ,
σ υμ φ ω νή θη καν , σ υ ν ομ ο λ ογή θη κ αν κ α ι έγι ναν α μ οι β αί α απ ο δε κτ ά τ α
ακ όλ ο υ θα:
1. Η Δ Ε Η, η ο π οί α στ ο ε ξή ς θα απ ο καλ εί τα ι « Εται ρεί α» έχει υπ ο γρά ψει τη ν
Κ ύρι α
Σ ύ μ βα ση
υπ ’
α ρι θ.
… …… … …… …
με
το
δε ύ τερ ο
των
σ υμ β αλ λ ο μέ νω ν ,
ο
οπ οί ο ς
στ ο
ε ξή ς
θα
απ ο κα λεί ται
« Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς» , με α ντι κεί με ν ο τη ν Πα ρ οχή πρ ο ς τη Δ Ε Η Α Ε τη ς
υπη ρε σί ας « … …… …… …… …… …… …… …… …… … …… … » .
2. Ο Α ν τι σ υμ β αλ λ ό με ν ο ς α να λαμ β άνει με τη ν πα ρ ο ύσ α τη ν υ πο χρέω ση να
τη ρεί απ ό λ υτη ε χε μ ύθε ι α σε ό , τι αφ ο ρά στι ς Ε μπι σ τε υ τι κές Π λη ρ ο φ ο ρί ες
πο υ τ ο υ πα ρέ χ ο ν ται ή τ ο υ εί ναι πρ ο σι τές λ ό γω τη ς ι δι ό τη τά ς τ ο υ και τη ς
σχέ ση ς τ ο υ μ ε τη ν Ε ται ρε ί α.
3. Ο ρ ισ μο ί . Συ ν ε ρ γα σ ία . Εμ π ισ τε υτ ι κέ ς Π λη ρ οφ ορ ίε ς .
Ο ό ρ ος Σ υν ε ρ γα σί α πε ρι λαμ β άνει τ η ν κ ύρι α σ ύμ β αση με ταξ ύ τ ο υ
Αν τι σ υμ β αλ λ ομ έ ν ο υ και τη ς Ε ται ρεί ας λ ό γω τη ς οπ οί ας υπ ο γράφ ε ται η
παρ ο ύ σα Σ ύμ β αση Ε μπι σ τε υ τι κό τη τα ς
ή /και οπ οι ασ δ ή πο τε μ ορφ ή ς
σ υν ερ γα σί α ή δι απρ αγ μάτ ε υση με ταξ ύ τ ο υ Α ντι σ υ μ βα λ λ ομέ ν ο υ και τη ς
Ε ται ρε ί ας με σ κ οπ ό τη σ ύν αψη ση μαν τι κή ς ε μπ ορι κή ς , οι κ ον ο μι κή ς ή
επεν δ υ τι κή ς σ υ μφ ω ν ί ας με τα ξ ύ τ ο υς .
Ο όρ ο ς Ε μπι σ τε υ τι κ έ ς Πλ η ρ οφ ορί ες ση μαί νει τη ν ί δι α τη Συ νε ργα σί α
μετ αξ ύ
τη ς
Ε ται ρ ε ί ας
κ αι
του
Α ν τι σ υμ β αλ λ ομ έν ο υ
καθώ ς
και
οπ οι α δή π ο τε ε μπ ο ρι κά ση μα ντι κή πλη ρ ο φ ο ρί α σχ ετι κά με τη ν ορ γά νω ση ,
τι ς υ πη ρε σί ε ς , τη ν οι κ ο ν ομι κή δι άρ θρω ση , τη χ ρη μ α τ ο οι κο ν ομι κή
πο λι τι κή , τι ς σ υνε ρ γα σί ε ς και τι ς επε ν δ ύ σει ς τη ς Ε ται ρεί ας ή /κ αι τω ν
σ υν δ ε δε μέ νω ν
ε τα ι ρε ι ώ ν
τη ς ,
η
οπ οί α
έ χει
περι έλθει
στον
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο με οπ οι ο δ ή π ο τε τρ ό πο κ αι με ο π οι αδή π ο τε υ λι κή ή
άυ λη μ ορ φ ή . Επί ση ς , ω ς Ε μπι σ τε υ τι κή Π λη ρ οφ ο ρί α ν οεί ται ο ποι α δή π ο τε
πλη ρ οφ ορί α
χα ρα κ τη ρί ζε ται
απ ό
τη ν
ι σχ ύ ο υ σα
χρη μ ατι σ τη ρι ακή
ν ομ οθ ε σί α ω ς ε μ π ι στε υτι κή , και οπ οι αδή π οτ ε π λη ρ οφ ορί α γί νε ται
γνω σ τή σ τ ον Αν τι σ υ μ βα λλ ό μεν ο κ ατά τη ν ε κτέ λε ση και ε π ’ ε υ και ρί α τη ς
Συ νερ γα σί ας ή κ αι τ η ς παρ ο ύ σα ς Σ ύ μ βα ση ς.
4. Υπ οχρ ε ώ σε ις τ ου Α ντ ι συ μ βα λλ ομ έ ν ου .
Ει δι κ ό τε ρα ο Α ντι σ υ μ βα λλ ό μεν ο ς α να λα μ βά νει τι ς εξή ς υ π οχ ρεώ σ ει ς:
α. - να
μη
χ ρη σι μο π οι εί
τι ς
Ε μπι σ τε υ τι κές
Π λη ρ ο φ ο ρί ες
γι α
οπ οι ο δή π οτ ε ά λ λ ο σ κο π ό παρά μ ό ν ο γι α τ ο αν τι κεί με ν ο τη ς
ε ργα σί ας τ ο υ και τι ς δρα σ τη ρι ό τη τέ ς τ ο υ σε σ χέσ η με τη ν Ετ αι ρεί α
- να μη ν α να κ οι νώ νε ι τι ς Ε μπι σ τε υ τι κές Π λη ρ οφ ο ρί ες σε άλ λο υ ς
σ υν ε ρ γά τε ς π ο υ α π ασ χ ολ ο ύ ντ αι σ τη ν Ε ται ρεί α ή σε τρί τ ο υ ς π αρά
μ όν ο ό ταν α υ τ ό ε ί να ι αναγκ αί ο γι α να φ έρει σε πέρα ς τ ο έρ γ ο π ο υ
έ χε ι αναλά β ε ι και μό νο ύ σ τερα α πό σχ ετι κή έγ γραφ η εν το λή και
σ υν αί νε ση τ η ς Ε ται ρ ε ί ας
- να μη ν α ναπ αρά γε ι οπ ο τε δή πο τε τι ς Ε μ πι στε υ τι κές Πλη ρ οφ ορί ες
ο ύ τε να τι ς α π οθη κε ύει σε η λ εκ τρ ο νι κή μ ορφ ή , παρ ά μό ν ο γ ι α να
φ έ ρε ι σε πέ ρα ς τ ο έ ργ ο π ο υ έχει ανα λ άβει απ ό τη ν Ερ γ ο δ ό τρι α
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Ε ται ρε ί α. Σε πε ρί π τω ση α ναπ αρα γω γή ς τω ν πλη ρ οφ ορι ώ ν εν
σ υν ό λω ή ε ν μέ ρε ι τα α ντί γ ραφ α πρέπ ε ι να φ έρο υ ν τη ν έ ν δει ξη
« ΑΝ Τ ΙΓΡ ΑΦ Ο» κ αι θ α τη ρεί ται α ρχεί ο ό λ ω ν τω ν αν τι γρ άφ ω ν
- να
δι ατη ρε ί
υπ ό
ασφ αλεί ς
σ υ νθ ή κες
το
σ ύ ν ολ ο
τω ν
Ε μπι σ τε υ τι κώ ν Π λη ρ οφ ορι ώ ν , καθ ώ ς και οπ οι ο δ ή π ο τε α ντι κε ί μεν ο
πο υ πε ρι έ χε ι Εμ πι στ ε υ τι κές Π λη ρ ο φ ορί ε ς
- να ε πι σ τρέ φ ε ι , οπ ο τε δή π ο τε , ύ σ τερα απ ό σ χετι κ ό αί τη μα τη ς
Ε ται ρε ί ας, τ ο σ ύν ο λ ο ή μέρ ο ς τω ν Ε μπι σ τε υτι κώ ν Π λη ρ ο φ ο ρι ώ ν
πο υ βρί σ κ ο ντ αι σ τη ν κ ατ ο χή τ ο υ
- να
μη ν
ε κ με τ αλ λε ύετ αι
τι ς
Ε μ πι σ τε υτι κέ ς
Πλ η ρ οφ ορί ες
πρ οκε ι μέ ν ο υ ν α πρ ο σπ ο ρί σει ί δι ο περι ο υ σι ακ ό όφ ελ ο ς , ι δί ω ς από
τη ν α π όκ τη ση ή ε κ χώ ρη ση τ ω ν μετ ο χώ ν τη ς Εται ρεί ας ή ά λλω ν
δι και ω μά τω ν ε πί πε ρι ου σι ακ ώ ν στ οι χεί ω ν τη ς Ε ται ρεί ας α πό τ ο ν
ί δι ο ή μέ σω τ ρί τω ν παρέ νθε τω ν πρ ο σώ π ω ν, σ ύ μφ ω να με τ ο Π. Δ .
53/19 92 .
β. Να σ υνε ργ άζε ται με τ ο Κ λι μά κι ο Ε ξυ πη ρέ τη ση ς Με τ όχ ω ν τη ς
Ε ται ρε ί ας, και να παρέ χει σ ’ α υτ ό κ άθε σ τ οι χεί ο π ο υ κρί νε ται
ανα γκ αί ο γι α τη ν π α ρακ ο λ ο ύθη ση τω ν σ υ να λλα γώ ν τ ο υ επί μετ ο χώ ν
ή πα ραγ ώ γω ν πρ οϊ ό ντω ν τη ς Δ Ε Η και τ ω ν σ υ ν δε δεμέ νω ν μ ε α υτή
Ε ται ρε ι ώ ν και
γ. να μη ν π ρ ο βαί νε ι σε συ να λ λα γές μ ε αν τι κεί μεν ο με τ ο χές και
παρά γω γα π ρ οϊ όν τα τη ς Δ Ε Η και τω ν σ υν δε δε μέ νω ν με αυ τή ν
εται ρε ι ώ ν χω ρί ς τ η ν τή ρη ση τω ν δι ατάξ εω ν τ ο υ ά ρθρ ο υ 25 ,
παρά γρ αφ ος 2 τ ο υ ι σχ ύ ο ν το ς Κ αν ο νι σ μο ύ Λει το υ ργί α ς τη ς Δ Ε Η τω ν
οπ οί ω ν δη λώ νε ι ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ εν ο ς με τη ν π αρ ο ύ σα ό τ ι έλαβε
γνώ ση .
5. Σε
πε ρί πτω ση
λή ξε ω ς
ή
λ ύ σε ω ς
τη ς
Σ υ νερ γ ασί ας
του
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο υ
με
τη ν
Ετ αι ρεί α
γι α
οπ οι ο δή π οτ ε
λ όγ ο
ή
οπ ο τε δή πο τε τ ο υ ζη τη θε ί απ ό τ η ν Ε ται ρ εί α ακό μα και πρι ν τη ν λ ύ ση ή
κα τα γγε λί α τη ς Σ υ νε ργα σί ας , α ν δι απι στ ω θεί εκ μέ ρο υ ς τη ς Ε ται ρεί ας η
με ο π οι ο δή π ο τε τρ ό πο π αρά β ασ η τω ν ό ρω ν τ η ς πα ρ ο ύ σα ς εκ μέρ ο υ ς
τ ο υ Α ν τι σ υμ β αλ λ ο μέ ν ο υ, α υ τ ός εί ναι υπ ο χρεω μέν ο ς:
(α)

να σ ταμ ατή σε ι
Π λη ρ οφ ο ρι ώ ν

α μ έ σω ς

να

κ άνει

χ ρή ση

τω ν

Ε μπι σ τε υ τι κώ ν

(β) να π αρα δώ σε ι α μέ σ ω ς στη ν Ε ται ρεί α ο π οι α δή π ο τε α ν τι κεί μενα ή
έγγ ραφ α τα οπ οί α περι έχ ο υ ν Ε μπι σ τ ευ τι κές Πλη ρ οφ ορί ες και
βρί σκ ο ντ αι στ η ν κα τ οχή τ ο υ ή , κα τά παρά β α ση τω ν όρ ω ν τη ς
παρ ο ύ σα ς, σ τη ν κα τ οχή τρί τω ν και
(γ)

να
αν ακ οι νώ σε ι
ε γγ ράφ ω ς
κ ατ άλ ο γ ο
τω ν
ο ν ομ άτ ω ν
και
δι ε υ θ ύν σε ω ν
τω ν
τρί τω ν
πρ ο σώ π ω ν
στους
ο ποί ο υ ς
ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς έ χει ανα κοι νώ σει Ε μ πι στε υ τι κές Π λη ρ ο φ ορί ες ,
σ ύμ φ ω ν α με τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τη ς παρ ο ύ σα ς , ή κ ατά παρά β α ση α υτ ώ ν.

6. Ρη τ ά σ υ ν ο μο λ ο γε ί τ αι ότι σε πε ρί πτ ω ση λή ξεω ς ή λ ύ σεω ς τη ς
Συ νερ γα σί ας τ ο υ Αν τι σ υμ β αλ λ όμ εν ο υ με τη ν Ε ται ρεί α οι υ π ο χ ρεώ σει ς
τη ς
π αρ .
α
του
άρθ ρ ο υ
4
σ υν εχί ζο υ ν
να
βαρ ύ ν ο υν
τον
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο γι α δ ύ ο (2) χρ ό νι α μετ ά τη ν κ ατ ά ο π οι ο ν δή π ο τε
τρ όπ ο λή ξη τη ς Σ υ ν ε ργα σί ας .
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7. Ρη τ ά σ υμφ ω νε ί ται ό τι σε πε ρί πτω ση παρά β α ση ς τω ν υπ οχ ρεώ σεω ν
πο υ α να λα μ βά νε ι με τη ν πα ρ ο ύσ α, ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ εν ο ς ευθ ύ νε ται
γι α τ η ν απ ο κα τά σ τα ση ο π οι ασ δή π οτε ζ η μί ας τη ς Ε ται ρεί ας .
8. Πέρ α απ ό τη σ υμ βα τι κή και κα τά ν ό μο α σ τι κή τ ο υ ευθ ύ νη , ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς φ έ ρε ι και ποι νι κή ευθ ύ νη σ ύ μφ ω ν α με τι ς
σχε τι κέ ς
ν ο μ οθε τι κέ ς
δι ατ άξει ς
για
τη ν
π ρ οσ τα σ ί α
το υ
Επ αγ γε λμ ατι κ ο ύ και Βι ομη χα νι κο ύ Απ ο ρρ ή τ ο υ ι δί α δε με το ά ρθρ ο 371
τ ο υ Π οι νι κ ο ύ Κ ώ δι κ α και τι ς δι ατάξ ει ς τ ω ν άρθ ρω ν 16 , 17, 18 τ ο υ ν .
146/1 914 πε ρί Αθέ μι το υ Αν τα γω νι σμ ο ύ , κα θώ ς και τι ς δι ατάξει ς τη ς
χρη μα τι στη ρι ακή ς ν ο μο θε σί ας π ερί υ π ο χρέω ση ς τή ρη ση ς α πο ρρή τ ο υ
και μη ε κμ ε τά λ λε υ σ η ς ε μ πι στε υ τι κώ ν πλ η ρο φ ορι ώ ν .
9.

Ο Α νά δ οχ ο ς θα α να λά βε ι έ ν αν τι τη ς Δ Ε Η υπ οχ ρέω ση να :
Α) μη ν πα ρέ χε ι , ά με σα ή έμ με σα , π α ρά μ ό ν ο ύσ τε ρα α πό γρ απ τή
έγκ ρι ση τη ς Δ Ε Η , σ υμ β ο υ λέ ς, σε αν τ αγω νι στ ές τη ς Δ Ε Η ω ς π ρ ος
θέμα τα αφ ο ρώ ν τα τ η Δ Ε Η και τη λε ι τ ο υ ργί α τη ς.
Β) μη ν ανα λά βε ι έ ργ ο , τ ο ο π οί ο αν τι κεί μεν ο ( σ υν )αξι ο λ ό γη ση ς θα
απ οτε λ ο ύ ν οι Ε μπ ι στε υτι κέ ς Π λη ρ ο φ ορί ες π ο υ ε μπ λέ κ ο ντ αι σ το
σ υγ κε κρι μέ ν ο έ ρ γο .
Η υπ ο χρέ ω ση α υ τή τ ο υ Αν α δ όχ ο υ θ α ι σ χύ ει καθ ’ ό λη τη δι άρκει α τ η ς
παρ ο ύ σα ς και γι α δ ι άστη μα δ ύ ο (2 ) ε τ ώ ν απ ό τη ν ο λ οκ λή ρω ση τ ο υ
έργ ο υ .

10 .

Κ ανέ να α π ό τα Μέ ρη δε ν εκ χ ω ρεί στ ο άλ λ ο με τη ν πα ρ ο ύσ α
οπ οι α δή π ο τε
δι κ αι ώ μα τα
ε υρε σι τεχ νί ας ,
εφ ευ ρέ σει ς,
πατέ ν τες ,
εμπ ορι κ ά μ υ σ τι κά, πνε υ μα τι κά δι και ώ μα τα ή οπ οι α δή π ο τε άλ λα
δι και ώ μα τα βι ο μη χ α νι κή ς ή π νε υμ ατι κή ς ι δι ο κ τη σί ας .

11 . Ρη τ ά σ υμφ ω νε ί ται ό τι γι α τη ν ε πί λυ ση ο π οι ασ δή π ο τε δι αφ ορ άς π ο υ
πρ οκ ύ πτ ε ι από τη ν παρ ο ύ σα Σ ύ μ βα ση α πο κ λει στι κ ά α ρμ ό δι α εί ναι τα
Δι κα σ τή ρι α τη ς Αθή ν ας .
12 . Κ άθε τ ρ οπ οπ οί η ση τω ν όρ ω ν και τ ω ν σ υ μφ ω νι ώ ν τ η ς παρ ο ύ σα ς
σ ύμ β α ση ς θα γί νε τ αι μ όν ο γρ απ τά , σ υμφ ω ν ο υμέ ν ο υ τ ο υ εγ γ ράφ ο υ ω ς
σ υ στ ατι κ ο ύ τ ύ π ο υ κ αι αποκ λει ο μέ νο υ ο ποι ο υ δή π ο τε άλ λ ο υ έγγ ραφ ο υ
ω ς σ υσ τα τι κ ο ύ τ ύ π ο υ και απ οκ λει ο μέν ο υ οπ οι ο υ δή π οτε άλ λ ο υ μέ σ ο υ
απ ό δει ξη ς και α υ τ ο ύ α κό μα τ ο υ ό ρκ ο υ .
13 . Με τη ν ε πι φ ύλ αξη τ η ς πα ρ. 6 α νω τέ ρω , η παρ ο ύ σα Σ ύ μ βα ση ι σχ ύει
απ ό τη ν υ π ογ ραφ ή τη ς και μέχρι τη λή ξη με ο π οι ο δή π ο τε τρ όπ ο τη ς
Συ νερ γα σί ας με τ αξ ύ τη ς Ετ αι ρεί ας και τ ο υ Αν τι σ υ μ βα λλ ο μέ ν ο υ .
Αφ ο ύ σ υ ν ο μ ολ ό γη σ αν , σ υμφ ώ νη σα ν κ αι απο δέ χ τη κ αν τα παρ απά νω οι
σ υμ β αλ λ ό με ν οι , σ υ ντ άχθη κε σε πί σ τω σή τ ο υς η π αρ ο ύ σ α Σ ύμ β α ση , η
οπ οί α αφ ο ύ αν αγ νώ σθη κε κ αι βε βαι ώ θη κε, υπ ο γρ άφ ε ται ω ς ακ ολ ο ύθ ω ς
και τ α σ υ μ βα λλ ό με ν α μέ ρη έ λ α βα ν απ ό ένα α ντί γρ αφ ό τη ς .

Ο Ι Σ ΥΜ Β Α Λ ΛΟ Μ Ε ΝΟ Ι
Γ Ι Α Τ Η ΔΕΗ ΑΕ

ΓΙ Α ΤΟ Ν Α ΝΤ ΙΣ ΥΜ Β Α Λ ΛΟ ΜΕ ΝΟ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διακήρυξη:

ΔΥΠ-52118045

Ημερομηνία: 15.10.2018
Αντικείμενο: Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση
και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών
από την εγχώρια και διεθνή αγορά,
προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών
της Επιχείρησης στο εσωτερικό & το
εξωτερικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:
1.

- (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με
αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005
- (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ……………………………………
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης
τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους – διαδικτυακή διεύθυνση κλπαπό την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό)
2.

……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………

3.

Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……

4.

Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

5.

4.1

αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,

4.2

όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά

4.3

όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την
αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη.

4.4

……4……

Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας,
αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε
να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα
δύναται να απορρίψει την προσφορά μας ή/και να καταπέσει την Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αν έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,

2

3

4

εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί
Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται η διαδικασία οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα παράγραφο
με το ακόλουθο περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως αντίκλητο, ο οποίος
πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα
που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας». Άλλως ισχύουν τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης)

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:
1.

Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……

2.

……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………

3.

Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι …………………

4.

Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:

5.

4.1

αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το Διαγωνισμό
………………………,

4.2

όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και
την παρούσα δήλωση

Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της
συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ
αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την προσφορά
ή/και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του προσφέροντος στο
Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αυτού αν έχει ήδη
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
2
Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα
3
Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα
εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ.
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
4
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο Προσφέρων:
1.

Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και ειδικά
όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 αυτής.

2.

Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, ……2……
καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.

3.

Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3
του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή
να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.

4.

Η Προσφορά του δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους
της Διακήρυξης
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος ……1…… στο Διαγωνισμό ΔΥΠ ……………
δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:
1.

Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς του:
1.1

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

1.2

Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

1.3

Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο
σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις.

1.4

Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε
κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

1.5

Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

για

παράβαση

του

2.

Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη Διακήρυξη.

3.

Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, να
προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι (20) ημερών,
εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη γνωστοποίηση
του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω
δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 (B) του τεύχους 2 της
Διακήρυξης.

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.β του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη ……1…… στον προσφέροντα ………
για το Διαγωνισμό ………………………, δηλώνω ότι:
1.

Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας του πιο πάνω Διαγωνισμού:
1.1

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

1.2

Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

1.3

Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο
σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις.

1.4

Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε
κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

1.5

Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

για

παράβαση

του

2.

Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη Διακήρυξη.

3.

Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ,
να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός ευλόγου
προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι (20) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την
αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα
αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά
αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 (B) του τεύχους 2 της Διακήρυξης.

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2……
1.

.........................................................................................................

2.

............................................................................................................

3.

...........................................................................................................

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαγωνιστική
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως
υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση
των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΗΜΕΡ. :......................
Προς τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ)
Χαλκοκονδύλη 30
ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
……1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς
ενστάσεις του πρωτοφειλέτη
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ευρώ
…………………………………, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των τυχόν
συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής
μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας
καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό
του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας,
χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι νωρίτερα από είκοσι τρεις (23) μήνες
από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα
παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας,
μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος
της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.
Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
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Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή

 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ.

