Διακήρυξη ΔΥΠ 52618052
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά τις διατάξεις

του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016 και της Διακήρυξης ΔΥΠ 52618052 τους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την “Παροχή υπηρεσιών
ελεγχόμενης διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους Σταθμούς ΑΣΠ
και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 818.500,00 €, πλέον ΦΠΑ ο οποίος
βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμήματος.

2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες
παρέχονται από τoν κ. Ι. Ζουμά με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο I.Zoumas@dei.com.gr.ή
με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166).
3. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, παρουσία εκπροσώπων των
διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος
της ανωτέρω Διεύθυνσης στις 08.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 ενώπιον
Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Η ισχύς των προσφορών θα είναι 120
ημέρες.
4. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Παρόχου (ή αλλιώς Αναδόχου) που θα
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης(συλλογή, συσκευασία,
σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) υγρών πετρελαιοειδών
αποβλήτων από τους Σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ.
5. Κάθε προσφέρων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παράσχει στη ΔΕΗ Α.Ε. το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών και να ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με
τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.
6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής ίση με 16.370,00 ΕΥΡΩ. Με την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει ο πάροχος
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αξίας ισόποσης προς το 5% του
συνολικού τιμήματος των αποβλήτων.
7. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι δύο έτη και θα ξεκινά από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για άλλο (1) ένα
έτος.
8. Η συνολική δαπάνη της ελεγχόμενης διαχείρισης των αποβλήτων για τα δύο έτη ισχύος
της σύμβασης θα διαμορφωθεί βάσει των πραγματικών ποσοτήτων που θα διατεθούν η
οποία μπορεί να κυμανθεί
από -30% έως +50% της συνολικής αξίας της
εκτιμώμενης ποσότητας.
9. Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά εργασία και το σχετικό τιμολόγιο θα
πιστοποιείται ως προς την καλή εκτέλεση των εργασιών, από την Επιτροπή
Επικοινωνιακής Δράσης της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
Οι πληρωμές θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από το μήνα υποβολής του
τιμολογίου με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχουν κατατεθεί και τυχόν άλλα
έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο.
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10. Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297
του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης:
https://eprocurement.dei.gr ΔΥΠ-> 52618052 όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα
μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
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