Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΤΚΗΜΕ 204»
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ»

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), προσκαλεί, σύμφωνα με 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, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.dei.gr/,
όλους τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία, με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης 205.330,00 EYΡΩ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (Λ. Συγγρού
112 – όροφος πρώτος, τηλ. 210 9008815, αρμόδια κα Β. Μυλωνά) στις 19.03.2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.
Οι προσφορές θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Παραγωγής Νησιών, όροφος έκτος, στις
18.03.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Oι Διαγωνιζόμενοι, οφείλουν να επισκεφθούν, με Βεβαίωση του Διευθυντή του Σταθμού, το χώρο στον
οποίο θα εκτελεσθεί το έργο και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και να διαθέτουν
πιστοποιητικό ISO 9001/2008. Θα πρέπει επίσης να έχουν αποδεδειγμένα κατασκευάσει, ως Ανάδοχοι,
σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δίκτυα πυρόσβεσης (σιδηροσωλήνα), προϋπολογισμού τουλάχιστον
25.000,00 € έκαστο και δίκτυα από πολυαιθυλένιο, προϋπολογισμού τουλάχιστον 25.000,00 € έκαστο.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 4.107,00 Ευρώ, σύμφωνα με το
χορηγούμενο υπόδειγμα και απευθύνεται προς τη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης :
http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ΤΚΗΜΕ-204.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

