Διακήρυξη ΔΥΠ 52118055
«Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Πληροφοριακού
δραστηριότητα στην αγορά Φυσικού Αερίου»

Συστήματος

για

εμπορική

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά τις
διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες
του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016, της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. 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 Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη
σύμβασης με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Πληροφοριακού
Συστήματος για εμπορική δραστηριότητα στην αγορά Φυσικού Αερίου συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού 620.000 €. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.
2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες
παρέχονται από κο Π.Καλημέρη και κα A.Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
p.kalimeris@dei.com.gr
και
a.tsonopoulou@dei.com.gr,
στις
διευθύνσεις,
τηλεφωνικά (+30 210 5270902/210 5270927) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210
5232597).
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με
χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών “tenderONE” της
εταιρείας cosmoONE. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά με ημερομηνία υποβολής την 18.12.2018 και ώρα 11:30. Μετά την
παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η ισχύς των προσφορών θα είναι 120 ημέρες.
4. Στην Ανοικτή Διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών), οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων - ΣΔΣ (GovernmentProcurementAgreement - GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA)
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
• Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη
χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της σύμβασης.
• Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά να έχει/ουν μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000€), με ελάχιστο αποδεκτό
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όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του
ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών
θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται.
• Σε περίπτωση εταιρείας η ίδια και σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών
αθροιστικά, να διαθέτουν εμπειρία ως ανάδοχοι στην υλοποίηση έργων
λογισμικού κατασκευής SAP, με τουλάχιστον ένα (1) έργο τα τελευταία πέντε
χρόνια το οποίο να αφορά σε εταιρεία κοινής ωφέλειας (utility) με χρήση του
SAP ISU.
• Η εταιρεία η ίδια και σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών μια από αυτές
ελάχιστον, να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.

5.

6.

7.

8.

κατ’

• Θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (Ομάδα Έργου),
με εξειδίκευση στην Πληροφορική που από τα βιογραφικά τους πρέπει να
προκύπτει ότι διαθέτουν αθροιστικά, σαν σύνολο, εμπειρία και γνώση στα
παρακάτω αντικείμενα:
- SAP BASIS
- IS-U Billing/Invoicing
- IS-U DM/EDM
- IS-U CIC (Customer Interaction Center)
- SAP FI/CA/SD
- ABAP
Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής ποσού 12.400 €. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της
σύμβασης θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% επί του
συμβατικού τιμήματος.
Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας
μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι
διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του
Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017),όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση επίσημων τιμολογίων, την
24η ημέρα του τρίτου μήνα μετά το μήνα υποβολής από τον Προμηθευτή στην
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. των σχετικών τιμολογίων και θα πραγματοποιείται από
τη ΔΕΗ με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του
Προμηθευτή.
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr - ΔΥΠ 52118055
όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Είναι επίσης αναρτημένα στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα από τους εγγεγραμμένους
χρήστες. 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 δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Αιτήματα
παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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