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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23ο Χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ
Τηλέφωνο:  +30 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.dei.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΚΟΠΑ
23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21
Πτολεμαΐδα
502 00
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tσιότσιας Ευθύμιος
Τηλέφωνο:  +030 2463052812
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.tsiotsias@dei.com.gr 
Φαξ:  +030 2463052894
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dei.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00

mailto:A.Palamas@dei.com.gr
https://www.dei.gr
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn
mailto:e.tsiotsias@dei.com.gr
www.dei.gr
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??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσιάγια Βασιλική
Τηλέφωνο:  +030 2463052252
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: V.Tsiagia@dei.com.gr 
Φαξ:  +030 2463028445
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Συντηρήσεις, Επισκευές, Βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των
προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων στα Ορυχεία
Αριθμός αναφοράς: 2018.365/ΛΚΔΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50530000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η Διακήρυξη αφορά τη διάθεση από τον Ανάδοχο δέκα έξι (16) εργαζομένων και ενός γερανοφόρου οχήματος
ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 15 tn.m με χειριστή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης,
οι οποίοι θα εργάζονται είτε με τη μορφή αυτόνομων συνεργείων είτε με τη μορφή μεικτών συνεργείων με
εργαζομένους της ΔΕΗ ΑΕ στο χώρο του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς και στον ευρύτερο χώρο των Ορυχείων του
ΛΚΔΜ. Ο κάθε εργαζόμενος θα διαθέτει πλήρη προσωπική συλλογή εργαλείων - κλειδιών, πένσες, τανάλιες,
κάβουρες, κατσαβίδια, συρματόβουρτσες, allen, βαριές κλπ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 124 906.40 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί στο χώρο του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής
Μακεδονίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2.4.1 Με τη σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην
έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντηρήσεις, Επισκευές,

mailto:V.Tsiagia@dei.com.gr
http://www.dei.gr
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Βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και
ημερήσιων συντηρήσεων στα Ορυχεία».
2.4.2 Οι εργασίες θα εκτελεστούν με προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα
γερανοφόρο όχημα ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 15 tn.m (με χειριστή) στο χώρο του Ορυχείου
Πεδίου Καρδιάς. Η μεταφορά του προσωπικού προς και από το Ορυχείο θα γίνεται με μέσα και ευθύνη του
Αναδόχου. Η μεταφορά του προσωπικού από τα συνεργεία στους χώρους συντήρησης θα γίνεται με ευθύνη των
συνεργείων του Ορυχείου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 749 937.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου περάτωσης δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο του συμβατικού τιμήματος, η
Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο εκτέλεσης αυτής μέχρι την συνολική απορρόφησή του,
χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Είναι δυνατή η αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος από -30% έως +50%, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις
λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης. Η εν λόγω αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος είναι υποχρεωτικά
αποδεκτή από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να του γνωστοποιηθεί από την Επιχείρηση εγγράφως τουλάχιστον
ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη της Παροχής Υπηρεσίας.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε
μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ ή στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
σύμβασης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κύκλος εργασιών
Να έχει, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων
τα μέλη της αθροιστικά, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με 498.150,00 € (1/2 του προϋπολογισμού μελέτης της Παροχής
Υπηρεσίας). Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις που δραστηριοποιείται.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (φάκελο Β) τα
αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι δημοσιευμένοι ισολογισμοί (όπου υπάρχει
υποχρέωση δημοσίευσης) ή εκκαθαριστικό φορολογικής χρήσης για τα φυσικά πρόσωπα.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από
τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,εφόσονσυντρέχειστο πρόσωπό του (αν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα απότα μέλη του(ανπρόκειται περί ένωσης φυσικών ή νομικών
προσώπων) ένας από τους λόγους των παρακάτωπεριπτώσεων:
α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β. διαφθορά, δωροδοκία,
γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48),
δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια
της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
Α’ 166),
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που
αναφέρεται πιο πάνω.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 15.000,00 €.
- Eγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας θα προβλεφθεί στους Προϋπολογισμούς Εκμετάλλευσης της ΔΕΛΚΔΜ των
ετών 2019 (5%), 2020 (50%) και 2021 (45%).
Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αναθεωρήσεων θα γίνονται με μηνιαίες
Πιστοποιήσεις την 24η του τρίτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου του Αναδόχου με
τις προϋποθέσεις του Άρθρου 7 των Ειδικών Όρων, εφόσον όλα τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά είναι
πλήρη και ακριβή.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οποιαδήποτε νομική μορφή.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/12/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 15/06/2019

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/12/2018
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο ΝέουΔιοικητηρίου, Γραφείο Β-14).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων εξουσιοδοτημένοι με Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση
Ανώνυμης Εταιρείας) ή με γραπτή εξουσιοδότηση του Διαχειριστή της εταιρείας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198
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Αθήνα
182 33
??????
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
??????
Τηλέφωνο:  +30 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
??????
Τηλέφωνο:  +30 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/11/2018
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