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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ Α.Ε), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα,
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/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn,
τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών),
σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη
τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου, για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε.»,
συνολικού Προϋπολογισμού €17.000,00 πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος.
Άρθρο 1
Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού
1.

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ για τη διαδικασία είναι το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών &
Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, τηλ. 210 6601797 ή 210 6601819.
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Μ. Αργεντέλλη και Μ. Πρίνου με Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.argentelli@dei.com.gr και m.prinou@dei.com.gr

2.

Η υποβολή των Προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 έως
15:00) στο Γραφείο 25, στην ανωτέρω διεύθυνση, έως τις 14.03.2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών
διακίνησης εντύπων, στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη
Διαδικασία Υπηρεσίας, με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το
χρόνο άφιξης.
Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 13, 1ος όροφος, οδός Λεονταρίου 9,
στις 14.03.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:45 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές που θα παραδοθούν σφραγισμένες στο
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.

3.

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 την Ανοικτή Διαδικασία ΚΔΕΠ-1200058146
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε.»
Άρθρο 2
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας

1. Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία του
κυλικείου του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
συνημμένο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
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2. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος. Η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα
παράτασης (OPTION) για έξι (6) ακόμη μήνες με τις ίδιες τιμές, προϋποθέσεις και όρους.
Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
3.1 Στη διαγωνιστική διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών).
3.2 Επίσης ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές του
υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. στο παρελθόν και κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώνεται η
αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή μεγάλων ή / και επανειλημμένων ποινικών ρητρών, η
έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της σύμβασης / συμβάσεων που είχε αναλάβει ο
διαγωνιζόμενος στο παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του.
Άρθρο 4
Τύπος Σύμπραξης
Στην περίπτωση που Προσφέρων είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων, η κατακύρωση της Σύμβασης
θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό της
Σύμβασης 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 θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα Σύμπραξη είναι Όμιλος Επιχειρήσεων (άτυπη ένωση
προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η Προσφορά 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 δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο
Προσφέρων επιλεγεί ως Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί
νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση αντιγράφου του εγγράφου που θα
αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
Άρθρο 5
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των «Όρων και Οδηγιών του
Διαγωνισμού», διατίθενται από τη ΔΕΗ ΑΕ, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, 1ος όροφος
τηλ. 210 6601797 ή 210 6601819.
Επίσης τα τεύχη διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297 του ν
4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: http://www.dei.gr 
Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  Διαγωνισμός ΚΔΕΠ-1200058146, όπου και θα παραμείνουν
ανηρτημένα μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει τυχόν διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία
σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου Σύμβασης.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Κανένας Υποψήφιος δε μπορεί σε
απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.

οποιαδήποτε

περίπτωση

να επικαλεστεί

προφορικές

3

Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, PhD
Διευθυντής ΚΔΕΠ
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