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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση),
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 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 των Προτύπων
Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ,
της οποίας σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr,

όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία
για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με έως τρία (3) διαπιστευμένα και έμπειρα
ταξιδιωτικά πρακτορεία για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Η εν λόγω Συμφωνία Πλαίσιο θα έχει ισχύ μέχρι την εξάντληση του ποσού των
400.000,00.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του μεσοσταθμικού ποσού επιβάρυνσης
της Επιχείρησης για την κράτηση και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
και εξωτερικού με συντελεστές στάθμισης 70% για τα εσωτερικού και 30% για τα
εξωτερικού ως εξής:
Αξιολογούμενη Οικονομική προσφορά
σε € =(Service Fee εσωτερικού)* 70%+(Service Fee εξωτερικού)*30%.
Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και
Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα,
τηλέφωνο 2105270800 και αρμόδιος επικοινωνίας είναι η κα Ειρ. Σαρρή
(Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Ei.Sarri@dei.com.gr,
τηλέφωνο
+30
2105270861, τηλεομοιοτυπία/ fax +30 2105232597).
1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
“tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.marketsite.gr. Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά
μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:
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α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των
προσφορών.
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις
καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει
των ως άνω απαιτήσεων.
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να
τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών
προσφορών.
δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η
πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι
δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’
εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα
τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή
των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ),
εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι
σαφώς ανιχνεύσιμες.
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο
Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί
Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για
την υποβολή της προσφοράς τους.
Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από
την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το
Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν
ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η
επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του
οικονομικού φορέα με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια
υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να
συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ
στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.
1.4 Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified
digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε
περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η
οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified
certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή
(timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το
«Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».
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1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με
ημερομηνία έναρξης της υποβολής την ..................... και καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής την 6η Μαΐου 2019 στις 11:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 2
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ταξιδιωτικών πρακτορείων που
θα ενταxθούν σε Συμφωνία Πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και
αυτών για τη διαχείριση των ταξιδιών και άλλων σχετικών υπηρεσιών που θα
αποκαλούνται στο εξής για συντομία «Διαχείριση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών». Η
Διαχείριση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά τις ακόλουθες Υπηρεσίες :
1.
Κρατήσεις και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
2.
Οι ναύλοι των αεροπορικών εισιτηρίων και οι διαδρομές
3.
Πληροφορίες Ταξιδιών/ Συμβουλές/web check in
4.
Τιμολόγηση
5.
Ακυρώσεις πτήσεων/ Επιστροφές χρημάτων
6.
Διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών (ξενοδοχεία, ενοικίαση
αυτοκινήτων, κλπ)
7.
Επικοινωνία
Ανάλυση των Υπηρεσιών αυτών παρατίθεται στο συνημμένο στην παρούσα Τεύχος
«Περιγραφή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών».
Η εν λόγω Συμφωνία Πλαίσιο θα έχει ισχύ μέχρι την εξάντληση του ποσού των
400.000,00 €. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να επεκτείνει την
υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και συνακόλουθα να αυξήσει το συμβατικό
τίμημα μέχρι 50%.
Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις
αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν
πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
3.2 Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
3.2.1 Να είναι διαπιστευμένο από τον οργανισμό ΙΑΤΑ τουλάχιστον επί τρία
(3) συνεχή έτη με τη διαπίστευση σε ισχύ κατά την ημέρα του
διαγωνισμού.
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3.2.2 Να έχει εκτενή και τεκμηριωμένη εμπειρία του προσφέροντος στην
παροχή επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε οικονομικούς
φορείς με διεθνή δραστηριότητα.
3.2.3 Να λειτουργεί τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την έκδοση της
πρώτης Άδειας Λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού.
3.2.4 Να εκδίδει τουλάχιστον 15.000 αεροπορικά εισιτήρια (transactions)
ετησίως που να αφορούν επαγγελματικά ταξίδια με τις επίσημες
αεροπορικές εταιρείες (ΙΑΤΑ).
3.2.5 Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) σύστημα κρατήσεων αεροπορικών
εισιτηρίων (όπως Amadeus, Galileo και/ή άλλο) και να μπορεί να
εκδίδει εισιτήρια μέσω internet καθώς και με τις Low Cost εταιρείες.
3.2.6 Να έχει τη δυνατότητα κρατήσεων σε ξενοδοχεία της Ελλάδας και του
Εξωτερικού.
3.2.7 Να έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξυπηρέτηση στη ΔΕΗ Α.Ε. όλο το
24ώρο καθημερινά συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου και
αργιών με άμεση τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση.
3.2.8 Να διαθέτει Ομάδα Έργου για τη ΔΕΗ ΑΕ (2-3 ατόμων) τα μέλη της
οποίας θα έχουν εμπειρία σε επαγγελματικά ταξίδια.
3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον
παρέχοντα
στο
διαγωνιζόμενο
χρηματοοικονομική,
τεχνική
ή/και
επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που
αναφέρονται:
α. στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) που
καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής
της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο
στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση και υπογραφή από
τους διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι, όπου στο ΕΕΕΠ αναφέρεται
«τελεσίδικη δικαστική απόφαση» εννοείται «αμετάκλητη δικαστική
απόφαση» σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως το τελευταίο
ισχύει και εφαρμόζεται, από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 305 παρ. 1 του
ιδίου νόμου.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β και στην
τελευταία παράγραφο του άρθρου 8 του τεύχους 2 της Διακήρυξης.
3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού
περισσότερους του ενός προσφέροντες

ή

νομικού

προσώπου

σε

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που
υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά,
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί
μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.
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Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν
περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης
ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα,
οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό
εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του
ανταγωνισμού.
3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον
οι
προσφέροντες
θα
ήθελαν
να
επικαλεσθούν
τη
χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων
προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται
στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι
δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα
Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να
αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν
λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή
παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη
ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη
ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο
Φάκελο Β της προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου,
καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα
θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής
και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο
παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον παρέχοντα
τη στήριξη, τα ακόλουθα:
• Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Το ΕΕΕΠ
• Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες
Τεχνικά Λύσεις
4.1 Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις
Πρόσκληση 51719026
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Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους
της Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως
προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της.
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
4.4 Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις
Δεν γίνονται αποδεκτές, ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές
Λύσεις.
Άρθρο 5
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της
σύμπραξης/ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα
με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης 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/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων
(άτυπη σύμπραξη/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 επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
Άρθρο 6
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
6.1 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 51719026 όπου και θα
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
6.2 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 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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6.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή
από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο.
6.4 Το αργότερο μέχρι και έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος τις απαραίτητες διευκρινίσεις και
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους
του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης.
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Συστήματος.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Αντικείμενο: Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης
1.1 Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:
1. Πρόσκληση
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων:
- Παράρτημα Ι:
Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας
Κατανομής
Τιμήματος
(Σε
περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης)
3. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
4. Τεχνική Περιγραφή
5. Σύμβαση εμπιστευτικότητας
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:
α. Δηλώσεις νομιμοποίησης:
α1. προσφέροντος και
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη
β. Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς
γ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις/ Ενώσεις
ε. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
στ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά
ισχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων
τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των
παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς
2.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται
400.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

σε

2.2 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις
τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα
του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν
την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη
μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το
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επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του
εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος.
2.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά
σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση
αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των
αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση
των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς
με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
2.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες
τιμές.
2.6 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με
αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται.
2.7 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη
είναι τα εξής:
Α. Έντυπα οικονομικής προσφοράς:
Παράρτημα Ι: Οικονομική Προσφορά (για συμπλήρωση)
Β. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος
(Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης)

Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
3.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης
δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη
διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να
απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν
ανάθεση της υλοποίησης της σύμβασης.
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την
παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα
τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του
διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε
ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος τεύχους,
εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο προσφέρων
δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή
της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του
εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει
διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος
γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω
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του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος
της.
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ).
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό
ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή
της σύμβασης με υπαιτιότητα του υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την
παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί
στην κατάπτωση της ΕΕΣ.
3.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν
ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να
την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι
τη νέα καταληκτική ημερομηνία /υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε
κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και
δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία.
Άρθρο 4
Εγγύηση Συμμετοχής
4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβληθεί από κάθε
προσφέροντα σε μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της
αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε:
α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως
άνω ΕΕΣ στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός
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τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών.
4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€.
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ
προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με
τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση
φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ
της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής.
4.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει
της παραπάνω παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του
Αναδόχου σε όλους τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί
Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του
αποδοθεί, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του
αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης
της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση
της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης
ισχύος της από τον εκδότη αυτής.
4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει
υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται
στον εκδότη της, αν:
α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του
διαγωνισμού οριστικά μη αποδεκτή.
β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν
παρατείνει την ισχύ της.
4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την
κατάταξή τους κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο διαγωνισμό δύναται να
επιστραφεί σε κάθε προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή
της πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται
ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα
επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη προσφέρων.
4.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία,
• γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην
αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε
αποδεχθείσας προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1
του παρόντος τεύχους,
• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της
προσφοράς του και
• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη.

Όροι & Οδηγίες 51719026

Σελίδα 7/29

Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος, γνωστοποιήσει
ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.
Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Στοιχεία
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο
Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α
των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν
να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων
που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και
τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα
αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
Άρθρο 6
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς
6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς
6.1.1 Γενικές απαιτήσεις
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική
μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις Οδηγίες Χρήσης του
Συστήματος. Ειδικότερα:
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με
συμπλήρωση
της
οικονομικής
προσφοράς
σε
ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις
παρακάτω παραγράφους 6.2 έως 6.4.
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε
φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή
ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας
περιεχομένων.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να
περιέχει
όσα
στοιχεία
αναφέρονται
στις
αντίστοιχες
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παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος άρθρου που
υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά σε όλες τις
σελίδες, σχέδια κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι
προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα
με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf ή αντίστοιχου. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής. O Διαγωνιζόμενος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί
από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα
δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν
ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε
αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από τη ζήτησή τους.
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό
εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο.
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το
διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό
απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη
του διαγωνιζομένου να χαρακτηρισθούν ως «Εμπιστευτικά
Στοιχεία Προσφοράς» και υποβάλλονται σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή στον
αντίστοιχο
ηλεκτρονικό
Φάκελο
της
προσφοράς
θα
συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του
υπόψη αρχείου, και έγγραφο των διαγωνιζόμενων με το οποίο
θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που
περιέχονται στο εν λόγω αρχείο, με ρητή αναφορά στις
επικαλούμενες
σχετικές
νομοθετικές,
κανονιστικές
ή
διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των
υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα
είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και
Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
257 του ν. 4412/2016.
6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση
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δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές
Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης
είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν
το χρονικό διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής /
ψηφιακής υπογραφής τους θα μπορεί να είναι προγενέστερη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς
δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά
Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας:
• δεν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή ή δεν προσκομίσει σε
έντυπη μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά
των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από
την Επιχείρηση,
• διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή της υλοποίησης της
Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή
αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα
δημοσίων
ή
ιδιωτικών
εγγράφων,
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως,
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού
του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις
6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές πρέπει να
συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους
Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία
θα έχει τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί.
6.1.2.2 Ισοδύναμες λύσεις
Δεν επιτρέπονται.
6.1.2.3 Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από
προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης.
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6.1.2.4 Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις από τις
παραπάνω απαιτήσεις και ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική
αντιμετώπιση από το Διαγωνιζόμενο των αναφερομένων πιο
πάνω διαδικασιών των παραγράφων 6.1.2.2 & 6.1.2.3 θα
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς του.
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α
Α. Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου
τα ακόλουθα:
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο
Άρθρο 4 του παρόντος Τεύχους.
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη
Διακήρυξη.
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.4 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Το ΕΕΕΠ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7
που
μπορείτε
να
αναζητήσετε
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνσηhttp://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
Η σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΠ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας
ESPDστην
ηλεκτρονική
διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Η ΔΕΗ έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το
ηλεκτρονικό ΕΕΕΠ προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης του παρόντα Διαγωνισμού και έχει παραγάγει αυτό σε
μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML και PDF. Τα αρχεία αυτά
αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού της παρούσας
Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ αμέσως μετά την απόδοση του
οριστικού αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες
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δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να
συντάξουν το ΕΕΕΠ.
Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω
αρχείο και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του. Μεταβαίνει στην
ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και
επιλέγει: οικονομικός φορέας  εισαγωγή ΕΕΕΠ  αναζήτηση 
επιλογή και επισύναψη αρχείου .XML. Εν συνεχεία συμπληρώνει τα
κατάλληλα πεδία και παράγει/εκτυπώνει την απάντησή του σε μορφή
αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Α της
προσφορά του υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του προσφέροντος (Μέρος VI αυτού).
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΠ με
συμπληρωμένα τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VI, όπως απαιτείται από τη
Διακήρυξη. Τα επιμέρους πεδία των προαναφερθέντων μερών που
πρέπει να συμπληρωθούν καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα
Διακήρυξη υπόδειγμα ΕΕΕΠ. Η τυχόν συμπλήρωση επιπλέον πεδίων
δεν αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς.
6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2
έως 6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και
στο σημείο iv.α αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η
προσφορά
υποβάλλεται
μέσω
της
συγκεκριμένης
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα
υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.
Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. Σε
περίπτωση
κατάθεσης
περισσοτέρων
της
μιας
ΕΕΣ,
επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης
παραγράφου.
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη
πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται
και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους
στο διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η
έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε
μέλους.
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη
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Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
β. Το ΕΕΕΠ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν
σε ηλεκτρονική και/ή να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις
ως άνω δηλώσεις και στο ΕΕΕΠ, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως
αυτά εξειδικεύονται παρακάτω:
Ι.

Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της
παραγράφου 6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα
σύστασης
και
νόμιμης
εκπροσώπησης
(όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) και αποδεικτικό
(πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε
αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση
του
νομικού
προσώπου,
όλες
οι
σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.)
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού
οργάνου.

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο
έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν
υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει
της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο ΕΕΕΠ
(Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 13 έως 18) καθώς και της κείμενης
νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του οικονομικού φορέα, όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους λόγους:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
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β. δωροδοκία, διαφθορά,
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
τρομοκρατικές δραστηριότητες,

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

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, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ Α’ 215).
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής
δικαιολογητικό αφορά ιδίως:

νομικού

προσώπου,

το

ως

άνω

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε,
Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά
μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους
εκπροσώπους του και
iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
α. Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που
ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
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ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων κ.λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του
μέρους III του ΕΕΕΠ:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση μη έκδοσης του εν λόγω
πιστοποιητικού προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα κατωτέρω.
γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται
στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας
(ΕΕΕΠ) που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και
συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό
υπόδειγμα προς συμπλήρωση από τους διαγωνιζόμενους για
τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά δικαιολογητικά αρμοδίων
αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της
δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο
υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των
περιπτώσεων I, II και IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με
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τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν.
4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η
απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, δεν
εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.
6.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει
σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:
6.3.1 Πιστοποιητικό από IATA που θα αποδεικνύει τη διαπίστευση του
Ταξιδιωτικού Πρακτορείου τουλάχιστον επί τρία (3) συνεχή έτη μέχρι
την ημερομηνία του διαγωνισμού.
6.3.2 Πίνακα εμπειρίας και συστάσεων του προσφέροντος στην παροχή
επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε οικονομικούς φορείς με
διεθνή δραστηριότητα μαζί με τις αντίστοιχες συστάσεις.
6.3.3 Άδεια Λειτουργίας του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου από την οποία να
προκύπτει η λειτουργία του για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια μέχρι την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
6.3.4 Κατάσταση του Global Distribution System από την οποία θα
αποδεικνύεται
η
έκδοση
15.000
αεροπορικών
εισιτηρίων
(transactions) ετησίως που να αφορούν επαγγελματικά ταξίδια με τις
επίσημες αεροπορικές εταιρείες (ΙΑΤΑ).
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6.3.5 Πιστοποιητικό από την αντίστοιχη εταιρεία που έχει προμηθεύσει το
Ταξιδιωτικό Πρακτορείο με τα συστήματα κρατήσεων αεροπορικών
εισιτηρίων (π.χ. Amadeus, Galileo κλπ).
6.3.6 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τη δυνατότητα κρατήσεων σε ξενοδοχεία
της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
6.3.7 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα παρέχει υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο καθημερινά συμπεριλαμβανομένου
του σαββατοκύριακου και των αργιών.
6.3.8 Περιγραφή της υποδομής και του τρόπου παροχής της, υποστήριξης
αυτής η οποία τουλάχιστον θα περιλαμβάνει δυνατότητα άμεσης
τηλεφωνικής και διαδικτυακής σύνδεσης όταν ζητείται.
6.3.9 Αναλυτικά στοιχεία των μελών της Ομάδας που πρόκειται ο
προσφέρων, σε περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος, να διαθέσει για
να ασχολούνται με την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στη ΔΕΗ.
6.3.10 Για κάθε μέλος της Ομάδας :
- Πλήρες Βιογραφικό
- Περιγραφή
προηγούμενης
δραστηριότητες.
6.3.11

εμπειρίας

σε

αντίστοιχες

Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του τεύχους 1 της
Διακήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων
επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική
ικανότητα τρίτου.

6.3.12 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση
φυσικών ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις
ως άνω παραγράφους θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής
ξεχωριστά.
6.4 Οικονομική Προσφορά
Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:
6.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α
τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από τη Διακήρυξη)
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα
με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού
6.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου,
συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα
επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Διακήρυξη υπόδειγμα/τα,
την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος.
Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι:
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 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή
τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με
τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα.
6.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες
ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε
μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε
αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε
μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν
υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην
περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
8.4.2 του παρόντος τεύχους.
Άρθρο 7
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών
7.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
7.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από
σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα
από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών
που ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, από
την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.
7.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι
Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία)
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τυπικών
στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος,
άμεσα, από όλους τους διαγωνιζόμενους πλην τυχόν συγκεκριμένων
και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και
ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.3 του
παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί
καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς
διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη
στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό
κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος παραλείψει να
χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η
ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημοσιοποίησή τους μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.
7.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών
7.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή
ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών
εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους.
Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν
ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα
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οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο
5.3 του παρόντος τεύχους.
7.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή
μπορεί να καλεί μέσω του συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί χωρίς τη
συναίνεση του διαγωνιζομένου να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία ψηφιακής κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή
και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για το συμμετέχοντα/ υποψήφιο Ανάδοχο και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις
Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, το
ΕΕΕΠ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για ύπαρξη
εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου
τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται.
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν
προσφυγή δεν είναι αποδεκτή.
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω
υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο
προσφέρων
με
τις
συμπληρώσεις
και
διευκρινίσεις
αυτές
συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης.
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το
συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των
υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα
βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του
οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής
Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη,
και ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του.
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7.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,
κρίνει ποιές Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα
διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως
προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α
των προσφορών.
7.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της
τυπικής αξιολόγησης των προσφορών.
Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών
γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια
Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή,
μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι
λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης
διαγωνιζομένου για παροχή σχετικών στοιχείων
σύμφωνα με το
άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που αφορούν
τη φάση αυτή ή
οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα αιτηθέντα στοιχεία
γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3
του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου.
7.2.5 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν
δικαίωμα υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
9 του παρόντος τεύχους.
7.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται
επί αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στο
Διαγωνισμό.
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων
Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και
πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων αποστείλει
μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα
δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει
ενδίκων βοηθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στο διαγωνισμό θα
επιστραφεί στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής
απόφασης επί των προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων.
Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι
προσβάσιμη από οποιονδήποτε.
7.4 Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
συμμετεχόντων

τεχνικών

προσφορών

–

πρόσβαση

7.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά
από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο
Σύστημα.
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7.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
Β (Τεχνικά Στοιχεία)
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τεχνικών
στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος,
άμεσα, από τους κατά τα ανωτέρω διαγωνιζόμενους πλην τυχόν
συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με
μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο
6.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και
σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία
Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι
κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό,
βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη
στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την
δημοσιοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών.
Άρθρο 8
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια:
- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών
προσφορών και κριτηρίων ανάθεσης
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών

στοιχείων

8.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες
Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:
α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν.
4412/2016, να επικοινωνεί μέσω του Συστήματος απευθείας με τους
προσφέροντες, για την παροχή ή/και υποβολή, εντός τακτής
προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων ή
συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να
θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει
να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και
δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από
τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να
λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.
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8.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών
Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της
τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους
τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής
του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού
ηλεκτρονικού μηνύματος.
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι
λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών.
Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος
διαγωνιζομένου σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της
προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και
οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν
δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η
γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της
αίτησης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 του
ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου.
8.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές
απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο
Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη
δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με
πληρότητα και αρτιότητα.
8.3 Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης
Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη, κρίνει αιτιολογημένα για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να
απορριφθούν.
Το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοινώνεται
στη συνέχεια στους προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο
πάνω παράγραφο 8.1.3.
Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων ή
σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί
των ενδίκων αυτών βοηθημάτων, η οικονομική προσφορά παραμένει στο
σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Η Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής διαβιβάζεται στον εκδότη αυτής.
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8.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων Αξιολόγηση
8.4.1

Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που
θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα με βάση την εξέλιξη της τεχνικής
αξιολόγησης των προσφορών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, οι συμμετέχοντες στη φάση αυτή του διαγωνισμού θα
έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών.

8.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή:
- ελέγχει εάν οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του
Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους.
- ελέγχει εάν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους
Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης,
για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα
απορριφθεί οριστικά.
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται
στους προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω
παράγραφο 8.1.3.
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν
δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του
παρόντος τεύχους.
- ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή
τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του
παρόντος τεύχους.
- προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών
προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη και
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα με βάση το
μεσοσταθμικό ποσό επιβάρυνσης της Επιχείρησης για την κράτηση
και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού με
συντελεστές στάθμισης 70% για τα εσωτερικού και 30% για τα
εξωτερικού ως εξής:
Αξιολογούμενη Οικονομική προσφορά σε € = (Service Fee
εσωτερικού)*70%+(Service Fee εξωτερικού)*30%.
- ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος
Πίνακα Μειοδοσίας.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή
διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών
απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους διαγωνιζόμενους
στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό
ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς,
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επανακαταρτίζει τον Πίνακα Μειοδοσίας με τις τιμές της ψηφιακά
υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο
Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα.
8.4.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα
αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 8.4.2, αποτελεί το
συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η
σειρά μειοδοσίας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της
οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση
διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το Διαγωνισμό,
μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων των
αποδεκτών μειοδοτών, εφόσον το επιθυμούν.
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα
εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται
στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.
8.5 Αποδεικτικά νομιμοποίησης
μειοδότη/των

και

μη

συνδρομής

λόγων

αποκλεισμού

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό
της σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών
λόγω ισοδυναμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης τυχόν
προσφυγών από την αρμόδια Αρχή, προσκαλείται ο προσφέρων για τον
οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά
μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του
αποστέλλεται μέσω του Συστήματος, να προσκομίσει τα αποδεικτικά της
παραγράφου 6.2.Β του παρόντος τεύχους.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα
εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ένορκες
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Συστήματος, σε ηλεκτρονικό
φάκελο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1.1.1 του
παρόντος τεύχους για την υποβολή των προσφορών. Ο Διαγωνιζόμενος
υποχρεούται να προσκομίσει και σε έντυπη μορφή τα ως άνω δικαιολογητικά
εφόσον του ζητηθεί.
Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο μειοδότη να τα υποβάλει ή
να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης μέσω του Συστήματος. Η ΔΕΗ δύναται να
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παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15)
ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.
Όταν ο μειοδότης υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών
στοιχείων, τότε τα στοιχεία αυτά αναρτώνται σε προσβάσιμο χώρο του
Συστήματος και ειδοποιούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν
παραδεκτή προσφορά να λάβουν γνώση (θέαση) αυτών μέσω του
Συστήματος.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση,
δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο
αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το
συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης να
προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες
δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης
κατακύρωσης αυτός προσκαλείται από τη ΔΕΗ και υποχρεούται να
επικαιροποιήσει όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 6.2.Β έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις
σχετικές δηλώσεις.
Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης
Προσφορών.
Άρθρο 9
Προσφυγές Προσφερόντων
9.1 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.
9.2 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος και κοινοποιείται στην ΑΕΠΠ μέσω του Συστήματος.
9.3 Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο
επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format
(PDF) ή αντίστοιχου:
- το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου
πρέπει να αναγράφεται «προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να
φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4
του τεύχους 1 της Διακήρυξης.
- Τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017.
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9.4 Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης
της και κοινοποίησης της ΑΕΠΠ στο Σύστημα.
9.5 Μέσω του Συστήματος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την
Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή.
9.6 Η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος,
ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό
μήνυμα στον οικείο προσφεύγοντα.
9.7 Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν
επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων δεν κωλύουν την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα
364, 366 και 372 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
Αναγγελία Ανάθεσης
10.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από
τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από
το μειοδότη.
10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω
του Συστήματος στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται να
προσκομίσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για
την υπογραφή σύμβασης αναλόγου ύψους.
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν
αποδεκτές προσφορές.
Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήσεως
προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα
χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη
προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15)
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει
στο όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ
ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η
ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου 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 του
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Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει
την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που
θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:
α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης.
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα:
10.6.1 να ματαιώσει το διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον
κρίνει ότι:
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

κανόνων,

με

β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω
ανωτέρας βίας
10.6.2 να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 11
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης
11.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από το
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
11.2 Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού,
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.Β , έχει παρέλθει η ισχύς τους και,
σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για
την υπογραφή της Σύμβασης.
Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται
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έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών. Οι ένορκες
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών.
11.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση
των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της
εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της
απόφασης ανάθεσης.
11.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να
προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά
μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή
δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.
Άρθρο 12
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση
του προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων
και των τευχών της Διακήρυξης.
12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της
Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά
Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως
και η Προκήρυξη του διαγωνισμού.
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να
αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή
ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά
δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη
Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης,
θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την
επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των
υποχρεώσεών του.
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι
προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται,πριν από την υποβολή των
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προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα
δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.
Συνημμένα:
- Παραρτήματα Ι έως ΙΙ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Διακήρυξη: ΔΥΠ 51719026
Αντικείμενο: Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Τιμές
αριθμητικώς

Τιμές
Ολογράφως

Τέλη εξυπηρέτησης έκδοσης
αεροπορικών εισιτηρίων
εσωτερικού (SERVICE FEE)

Τέλη εξυπηρέτησης έκδοσης
αεροπορικών εισιτηρίων
εξωτερικού (SERVICE FEE)

Ημερομηνία:…………
Ο Προσφέρων
Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να
αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Ενδεικτικό παράδειγμα:
Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :
ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/
ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

Ολογράφως

Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

ΑΡ./ΗΜ./

Διακήρυξη

: 51719026

Αντικείμενο :Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
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Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Αθήνα σήμερα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ η οποία έχει έδρα στην
Αθήνα, Xαλκoκoνδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………… Διευθυντή ΔΕΣΕ,
και αφετέρου τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία : ……………………………………………..........................………
συνομολόγησαν τη Συμφωνία πλαίσιο αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται
παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.
Άρθρο 1
Τεύχη της Συμφωνίας Πλαίσιο
1.

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Συμφωνία Πλαίσιο
Περιγραφή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Προσφορές Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

2.

H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη
σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο
κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.

3.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Συμφωνία Πλαίσιο αυτή
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα
έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι
τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν
προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν
έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν
τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της
Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου
πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης,
ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

4.

Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι εξ ίσου ουσιώδεις
και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της θα γίνεται μόνο εγγράφως
(Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).
Άρθρο 2
Αντικείμενο

Η Συμφωνία Πλαίσιο με τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία θα καλύπτει τη διαχείριση των ταξιδιών και
άλλων σχετικών υπηρεσιών που θα αποκαλούνται στο εξής για συντομία «Διαχείριση
Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών». Η Διαχείριση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα
περιορίζεται, συνοπτικά τις ακόλουθες Υπηρεσίες :
1.
Κρατήσεις και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
2.
Οι ναύλοι των αεροπορικών εισιτηρίων και οι διαδρομές
Συμφωνία πλαίσιο
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3.
4.
5.
6.
7.

Πληροφορίες Ταξιδιών/ Συμβουλές/ web check in
Τιμολόγηση
Ακυρώσεις πτήσεων/ Επιστροφές χρημάτων
Διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών
Επικοινωνία

Ανάλυση των Υπηρεσιών αυτών παρατίθεται στο συνημμένο στην παρούσα Τεύχος «Περιγραφή
Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών».
Άρθρο 3
Υλοποίηση Συμφωνίας Πλαίσιο. Ανάθεση Υπηρεσιών
Για την επιλογή του παρόχου της εκάστοτε απαιτούμενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας μεταξύ των
Ταξιδιωτικών Πρακτορείων θα γίνεται ένας διαγωνισμός.
Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ταξιδίων της ΔΕΗ θα στέλνει ταυτόχρονα με e-mail στα Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία, συγκεκριμένο έντυπο έρευνας αγοράς, με τα στοιχεία του υπαλλήλου, τον
προορισμό, τον τύπο του εισιτηρίου, τις ημερομηνίες και τις ώρες που θέλει να ταξιδέψει καθώς
και τις τυχόν πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία θα συμπληρώνουν το έντυπο με την προσφορά τους (επί του
ναύλου) και θα την αποστέλλουν επίσης με e-mail στο Γραφείο Ταξιδίων της ΔΕΗ εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα υποβολής της προσφοράς θα
ορίζεται στο προαναφερθέν αίτημα του Γραφείου Ταξιδίων, θα προσδιορίζεται ανάλογα με το
διαθέσιμο χρόνο μεταξύ αίτηματος και μέρας ταξιδίου και θα κυμαίνεται ενδεικτικά και όχι
δεσμευτικά από 2 έως 24 ώρες.
Μετά το πέρας της προθεσμίας θα επιλέγεται το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο με τη χαμηλότερη
συνολική τιμή ταξιδιού (ναύλος + αντίστοιχο service fee σύμφωνα με την παρ.4) στο οποίο και
θα δίνεται από το Γραφείο Ταξιδίων της ΔΕΗ Α.Ε. με συγκεκριμένο έντυπο και με e-mail εντολή
παροχής υπηρεσιών [κράτηση θέσεως(ν), έκδοση εισιτηρίου(ων) κλπ].
Σε περίπτωση ισοτιμίας των προσφορών θα επιλέγεται Πρακτορείο με κριτήριο την ισοκατανομή
κατά το δυνατόν του αντικειμένου των περιπτώσεων αυτών.
Η ΔΕΗ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διατηρεί το δικαίωμα να παρακάμπτει
την ανωτέρω
διαδικασία και να απευθύνεται απευθείας σε ένα εκ των δύο ταξιδιωτικών πρακτορείων για την
έκδοση εισιτηρίου. Η επιλογή του γραφείου θα γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο τον επιμερισμό
του συνολικού τιμήματος της συμφωνίας πλαίσιο.
Άρθρο 4
Τιμές – Πληρωμές – Συμβατικό Τίμημα
4.1

Τιμές
Η Συμφωνία Πλαίσιο θα υλοποιείται με τις ακόλουθες τιμές ανά παρεχόμενη υπηρεσία:

4.1.1 Ταξιδιωτικό Πρακτορείο :………………………………………………………….
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εσωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. €/εισιτήριο
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εξωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. € /εισιτήριο
4.1.2 Ταξιδιωτικό Πρακτορείο :………………………………………………………….
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εσωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. €/εισιτήριο
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εξωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. € /εισιτήριο
4.1.3 Ταξιδιωτικό Πρακτορείο :………………………………………………………….
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εσωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. €/εισιτήριο
Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου εξωτερικού : Κόστος εισιτηρίου συν ……. € /εισιτήριο

Συμφωνία πλαίσιο
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4.2

Πληρωμές
Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα πρέπει για κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει στη ΔΕΗ προς
πληρωμή να επισυνάπτει:
 το εισιτήριο που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο
 την αυθεντική τιμολόγηση (IATA-BSP)
Η αποστολή των τιμολογίων θα γίνεται ηλεκτρονικά την ίδια μέρα που εκδίδονται τα
εισιτήρια, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διόρθωση κάποιου λάθους και η ταχύτερη
διεκπεραίωσή τους προς πληρωμή.
Η πληρωμή των ως άνω τιμολογίων θα γίνεται την 30η ημέρα από την ημερομηνία
έκδοσής τους και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή τους, μετά την πραγματοποίηση
των υπόψη Υπηρεσιών. Εάν η κατά τα ως άνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής δεν είναι
εργάσιμη, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλα τα
σχετικά παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα της ΔΕΗ Α.Ε.
Οι αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η καταβολή των παραπάνω τιμημάτων ανά
παρεχόμενη υπηρεσία θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή τους και ότι αυτά καλύπτουν όλες
τις απαιτούμενες δαπάνες για την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και στις οποίες
περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και
ημερομισθίων του προσωπικού τους, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων,
τελών, δασμών κλπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας
προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του
ασφαλιστικούς οργανισμούς, το κέρδος τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που
συνεπάγεται η συμμόρφωσή τους στις προβλέψεις της Σύμβασης για την άρτια παροχή
των υπόψη υπηρεσιών.

4.3

Το συνολικό συμβατικό τίμημα της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε € 400.000,00 €. Στο
τίμημα αυτό συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους τιμολόγηση υπηρεσιών προς τη ΔΕΗ των
αντισυμβαλλόμενων Ταξιδιωτικών Πρακτορείων. Επίσης περιλαμβάνεται και η κράτηση
0,06% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
Άρθρο 5
Τεχνολογική Αλληλοενημέρωση

Οι συμβαλλόμενοι θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή για αλληλοενημέρωση στον τομέα των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει προσπάθεια για την αναζήτηση και απορρόφηση της κατάλληλης
εκάστοτε τεχνογνωσίας (Know - how) για τη βελτιστοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τα κριτήρια της σύγχρονης τεχνολογίας και ελαχιστοποίησης του κόστους και θα
ενημερώνει τη ΔΕΗ για τις προκύπτουσες βελτιώσεις.
Η ΔΕΗ θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου όλα τα στοιχεία εμπειρίας της, προκειμένου να
επιζητηθούν και επιτευχθούν απαιτούμενες βελτιώσεις.
Για την απαραίτητη πληροφόρηση της ΔΕΗ, με σκοπό την παρακολούθηση της αποτελεσματικής
εκτέλεσης των όρων της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο και της επίτευξης των στόχων της, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει ανεπιφύλακτα τους εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους της ΔΕΗ να παρακολουθούν την εκτέλεση των υπηρεσιών.
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του
αναδόχου για την εξακρίβωση της τιμής που της έχει δοθεί.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε αντισυμβαλλόμενο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα υποβάλει σε ηλεκτρονική
μορφή στο Γραφείο Ταξιδιών της ΔΕΗ περιοδικές αναφορές τριμηνιαίες και ετήσιες με συνοπτικά
και αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο και ανά κατηγορία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, οι
οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνουν την εξέλιξη των Μηνιαίων – Ετήσιων
Συμφωνία πλαίσιο
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συνολικών δαπανών της Επιχείρησης (παράθεση συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων
ποσοτικά και διαγραμματικά) για :
- έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
- κράτηση ξενοδοχείων
- μίσθωση αυτοκινήτων
- έκδοση σιδηροδρομικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- διάφορες συναφείς υπηρεσίες
- ποσοστό εκμετάλλευσης του χαμηλότερου κόστους διαθέσιμου εισιτηρίου
- μέσο χρόνο προκράτησης εισιτηρίων
Περαιτέρω ανάλυση των ως άνω δαπανών ανά :
- προορισμό
- αεροπορική εταιρεία
- ξενοδοχείο
- χρήστη των υπηρεσιών
Άρθρο 6.
Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων
6.1

6.2

Υποχρεώσεις ΔΕΗ
6.1.1

Η ΔΕΗ θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου όλα τα δεδομένα που αφορούν τις
Υπηρεσίες με τον τρόπο που περιγράφεται στο τεύχος «Περιγραφή Υπηρεσιών»
της Σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και κάθε άλλης
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.1.2

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data
Protection Regulation), και όπως αυτές προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ρυθμίζονται περαιτέρω από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6.1.3

Ειδικότερα, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα, των
οποίων συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ενόψει της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας, και να λαμβάνει τη συναίνεσή τους για τη μεταβίβαση προς
επεξεργασία στον Ανάδοχο ή/και στους υπεργολάβους αυτού. Προβαίνει επίσης σε
σχετικές ενημερώσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν και
εφόσον αυτό απαιτείται από την Αρχή ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων- Υποχρεώσεις και ευθύνες Αναδόχου
6.2.1 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του αντικειμένου της
Σύμβασης θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα ή/και αλγόριθμοι ή/και μέθοδοι ή/και
εμπορικά απόρρητα της ΔΕΗ.
Τα δεδομένα αυτά έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει
κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος:
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• Πρέπει να εξηγήσει σε όλο το προσωπικό του, που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία,
τις υποχρεώσεις αυτές και να διοργανώνει εκπαιδευτικές συνεδρίες προς τούτο.
• Δεν θα γνωστοποιήσει κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
• Δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με τη
Σύμβαση για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, η ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση
επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.
Προς διασφάλιση των ανωτέρω, εκτός από την παρούσα Σύμβαση, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη σύναψαν την επισυναπτόμενη «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας»
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. Οι όροι αυτής εφαρμόζονται
σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο σε σχέση με το
αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
6.2.2 Ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία δύνανται να
καταλήξουν υπό τον έλεγχό του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υπέχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού
679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με την Επιχείρηση και τη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αυτής προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση
όλων των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη διασφάλιση
της νόμιμης συλλογής, επεξεργασίας ή και μεταφοράς προσωπικών δεδομένων.
6.2.3 Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας
Σύμβασης σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και να ενημερώνει την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περί της επιδιωκόμενης μεταφοράς και των
τεχνικών και άλλων λεπτομερειών αυτής.
Το σχετικό κόστος συμμόρφωσης αναλαμβάνει πλήρως ο Ανάδοχος.
6.2.4 Σε περίπτωση αγωγής βοηθήματος ή άσκησης άλλου ένδικου τρίτου εναντίον της
Επιχείρησης ενώπιον των ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων ή προσφυγής ενώπιον
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για παραβίαση της εθνικής,
ευρωπαϊκής ή άλλης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
απορρέουσας από την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει
πλήρως την Επιχείρηση σε όλα τα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου
που θα ανακύψουν και να συνεργαστεί με την Επιχείρηση και τη Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας.
6.2.5 Σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις
διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει
κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί η ΔΕΗ εξ αυτής της αιτίας (επιβολή πρόστιμων
κ.λπ.).
Άρθρο 7
Προσωπικό Αναδόχου
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7.1

Ο Ανάδοχος θα συστήσει Ομάδα Έργου με το προσωπικό που αξιολογήθηκε και έγινε
αποδεκτό από την Επιχείρηση, βάσει των Βιογραφικών και των Συστάσεων κατά τη φάση
της αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή Αναδόχου.
Η Ομάδα Έργου αποτελείται από τους:........................................................................

7.2 Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ως άνω Προσωπικό του Αναδόχου. Εάν για κάποια αιτία, πέρα
από τον εύλογο έλεγχο του Αναδόχου, παραστεί ανάγκη αντικατάστασης οποιουδήποτε
μέλους της Ομάδας Έργου, ο Ανάδοχος φροντίζει για την αντικατάστασή του με άτομο
αντίστοιχων ή ανώτερων προσόντων, το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της ΔΕΗ.
7.3 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την
απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού) που
κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του
δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή
έγκριση της Επιχείρησης. Για την αντικατάστασή του ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 7.2.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος που ανέλαβε
λόγω της απομάκρυνσης και/ή της αντικατάστασης μελών του Προσωπικού.
7.4 Η ΔΕΗ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα σε περισσότερα του ενός μέλη της
Ομάδας Έργου, σε βαθμό που να επηρεάζεται η αρτιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,
και ταυτόχρονα αδυναμία ή απροθυμία του Αναδόχου για άμεση αντικατάστασή τους με
κατάλληλο συνεργάτη, δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης και να αναθέσει τις
υπηρεσίες μετά από διαπραγματεύσεις με τους λοιπούς προσφέροντες κατά σειρά
μειοδοσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.
Άρθρο 8
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
8.1

Ο κάθε Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την
Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..................... που εξέδωσε .......................................
για το ποσό των ....................€ που αντιστοιχεί στο 0,5% του Συμβατικού Τιμήματος.

8.2

Η ΕΕΚΕ θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο εάν δεν συντρέχουν λόγοι ολικής ή μερικής
κατάπτωσής της.

8.3

Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικό ποσού.

8.4

Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν θα συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της
παρούσας Σύμβασης η ΔΕΗ Α.Ε., έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει ενώ εκπίπτει υπέρ
της η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ως Ποινική Ρήτρα.
Άρθρο 9
Καταγγελία Συμφωνίας Πλαίσιο

Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας
σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει
την Επιχείρηση για κάθε ζημία, θετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό.
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Για κάθε τέτοια παράβαση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του, η Επιχείρηση θα έχει
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η αναφερομένη στο άρθρο 8 της
παρούσας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει και κάθε ζημία της ΔΕΗ ανεξάρτητα από την κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής.
Άρθρο 10
Δωσιδικία - Δίκαιο Συμφωνίας Πλαίσιο
Σε περίπτωση διαφοράς Επιχείρησης και Αναδόχου, που θα προκύπτει από την παρούσα
σύμβαση
θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των
αντισυμβαλλομένων.
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει η επίλυση των
διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία. Ρητά συνομολογείται από τώρα ότι ο Ανάδοχος υπάγει εαυτόν στη δικαιοδοσία των
Δικαστηρίων της Αθήνας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του.
Άρθρο 11
Ισχύς Συμφωνίας Πλαίσιο – Δικαίωμα προαίρεσης
Η παρούσα Συμφωνία ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και υλοποιείται με επί μέρους
αναθέσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα είναι μέχρι την κάλυψη του ποσού του 400.000,00
Ευρώ.
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να επεκτείνει την υλοποίηση της Συμφωνίας
Πλαίσιο και συνακόλουθα να αυξήσει το συμβατικό τίμημα μέχρι 50%.
Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο συντάχθηκε και υπεγράφη σε .............. πρωτότυπα αντίτυπα και
έλαβαν ένα η ΔΕΗ και από ένα οι Ανάδοχοι.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διακήρυξη

: 51719026

Αντικείμενο : Παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεσιών

Περιγραφή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 6

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Είδος Υπηρεσιών
Η Συμφωνία Πλαίσιο με τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία θα καλύπτει τη διαχείριση των ταξιδιών και
άλλων συναφών υπηρεσιών
που θα αποκαλούνται στο εξής για συντομία «Διαχείριση
Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών».
Με βάση στατιστικά στοιχεία ο μέσος ετήσιος αριθμός των αεροπορικών εισιτηρίων υπερβαίνει τα
2.000, εκ των οποίων το 70% περίπου είναι εσωτερικού. Η μέση ετήσια δαπάνη κυμαίνεται περί τις
400.000 €. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως ενδεικτικά και μη δεσμευτικά για την Επιχείρηση. Ο
αριθμός των εισιτηρίων κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο θα εξαρτηθεί από τις
πραγματικές ανάγκες της Επιχείρησης οι οποίες δεν είναι στατιστικά ομαλές.
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί σε ταξιδιωτικό γραφείο εκτός συμφωνίας πλαίσιο,
στην περίπτωση που ένα εισιτήριο προσφέρεται σε καλύτερη τιμή από αυτή που προέκυψε μέσω
της περιγραφόμενης στη σύμβαση διαδικασίας.
Η Διαχείριση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται σε:
1. Κρατήσεις και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
Η ταξιδιωτική πολιτική της ΔΕΗ ΑΕ περικλείει τις ακόλουθες βασικές αρχές:
1.

Να εξασφαλίζεται ο εκάστοτε φτηνότερος αεροπορικός ναύλος. Σε κάθε περίπτωση η
συνολικά χαμηλότερη τιμή πώλησης (ναύλος + service fee), θα είναι το τελικό κριτήριο
ανάθεσης.

2.

To service fee θα διαφοροποιείται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η έκδοση των
εισιτηρίων θα γίνεται από Low Cost αεροπορικές εταιρείες, που έχουν δική τους πολιτική
χρέωσης.

3.

Η έκδοση όλων των εισιτήριων (οικονομικής θέσης, business class και πρώτης θέσης) θα
γίνεται βάσει της ταξιδιωτικής πολιτικής της Επιχείρησης η οποία θα κοινοποιηθεί στους
αναδόχους με την Υπογραφή της Σύμβασης.

4.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο πρέπει να γνωρίζει και να είναι προετοιμασμένο να προσφέρει
ειδικούς ναύλους, ναύλους με περιορισμούς, εκπτωτικούς ναύλους, μαζικούς ναύλους,
ναύλος που αλλάζουν χωρίς πέναλτι, όποτε είναι εφικτό. Τα εισιτήρια που περιέχουν
περιορισμούς (όπως πέναλτι ή μέρες διαμονής), θα πρέπει να κλείνονται κατόπιν άμεσης
έγκρισης εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της ΔΕΗ ΑΕ.

5.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει, όπου το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να εκδίδει δωρεάν
business class και πρώτης θέσης εισιτήρια. Οποιαδήποτε αναβάθμιση στα εισιτήρια θα
γίνεται με σκοπό τη μείωση του κόστους.

6.

Σε περίπτωση απώλειας της πτήσης, το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει αμέσως να
αντικαταστήσει τα αεροπορικά εισιτήρια με την ελάχιστη διαφορά ναύλου όπου αυτή
υπάρχει.

7.

Για κρατήσεις στη λίστα αναμονής, το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει να ενημερώνεται
τακτικά σε ημερήσια βάση σχετικά με την πληρότητα της πτήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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8.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει να εκδίδει έγκαιρα και να παραδίδει τα εισιτήρια.

9.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει με ακρίβεια να συμβουλεύει τη ΔΕΗ ΑΕ για τη λήξη
της προθεσμίας όσον αφορά το κλείσιμο των εισιτηρίων και άλλες σχετικές πληροφορίες
κάθε φορά που γίνονται κρατήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν ακυρώσεις.

10. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
των αεροπορικών εισιτηρίων.
2.

3.

Ναύλοι των αεροπορικών εισιτηρίων και οι διαδρομές
•

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει να προτείνει ναύλους αεροπορικών εισιτηρίων και
διαδρομές, καθώς και να εγγυάται ότι θα εκδώσει τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή για το
αναφερόμενο ταξίδι. Η
ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε πρόχειρο
διαγωνισμό εκτός των συμβαλλόμενων πρακτορείων, όταν το κρίνει αναγκαίο,
προκειμένου να εξασφαλίζει πάντα τη χαμηλότερη τιμή. Τα ταξίδια θα πρέπει να είναι
τα πιο άμεσα (δηλ. χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς όταν είναι εφικτό).

•

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εισιτήρια που εκδίδονται
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ταξιδιωτικής πολιτικής της ΔΕΗ ΑΕ, που θα
τεθεί υπόψη των πρακτορείων που θα επιλεγούν.

•

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει την υποχρέωση απέναντι στη ΔΕΗ ΑΕ στις προσφορές
των εισιτηρίων να συμπεριλαμβάνει κάθε φορά τη δυνατότητα της εξαργύρωσης των
εταιρικών μιλίων (δωρεάν εισιτήρια, εξοικονόμηση χρημάτων).

Πληροφορίες Ταξιδιών/ Συμβουλές
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει :
• Να υποβάλει γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσα την αναφορά για τον
προορισμό που ζητήθηκε και ο εντολέας επίσης να αποδέχεται με τον ίδιο τρόπο.
• Να παρέχει στους ταξιδιώτες ένα πλήρες αυτοματοποιημένο έγγραφο που θα περιλαμβάνει
το μεταφορέα, αριθμό πτήσης και ταξιδίου, αναχώρηση και άφιξη για κάθε τμήμα του
ταξιδίου, πληροφορίες σχετικά με φορολογική απαλλαγή κλπ.
• Να παρέχει υπηρεσία web check in.
• Να ενημερώνει τους ταξιδιώτες μαζί με την επιβεβαίωση της κράτησης, σχετικά με
περιοριστικούς όρους των εισιτηρίων, μη επιθυμητές στάσεις και άλλα μειονεκτήματα της
διαδρομής και να παρέχει το απαιτούμενο υλικό για το ταξίδι.
• Να παρέχει στους ταξιδιώτες με σχετικές πληροφορίες για τους επίσημους προορισμούς,
όπως για παράδειγμα, απαιτήσεις θεώρησης visa, διαδικασίες ασφαλείας, μεταφορές
αεροδρομίου/ χερσαία μεταφορά, τοπικά σημεία ενδιαφέροντος, κανονισμοί/περιορισμοί
στο νόμισμα, προφυλάξεις υγείας, καιρικές συνθήκες και τη δυνατότητα παροχής
εξυπηρέτησης έκδοσης Visa κλπ
• Να γνωστοποιεί στους ταξιδιώτες για το κλείσιμο των αεροδρομίων, σημαντικές
καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των πτήσεων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει ή
απαιτεί προετοιμασία από τους ταξιδιώτες, αρκετά πριν από την πτήση τους.
• Να παρέχει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο καθημερινά συμπεριλαμβανομένου
του σαββατοκύριακου και των αργιών, όπως αυτές περιγράφονται στην προσφορά του
Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Η υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής και
διαδικτυακής σύνδεσης των ταξιδιωτών ή του ταξιδιωτικού γραφείου της ΔΕΗ ΑΕ με τους
εκπροσώπους του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου, όταν απαιτείται από τις έκτακτες συνθήκες.
• Να αποστέλλει μηνιαία κατάσταση με τα εισιτήρια που έχει εκδώσει για λογαριασμό της ΔΕΗ
ΑΕ καθώς και τα πόσα μίλια έχουν μαζευτεί στις εταιρικές κάρτες.
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• Να αποστέλλει στο τέλος κάθε έτους στη ΔΕΗ ΑΕ κατάσταση με το σύνολο των ταξιδιών
που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό, στην Ευρώπη και υπερατλαντικά (με αριθμό δηλ
π.χ. 178 ταξίδια στην Ελλάδα, ανά διαδρομή πάντα).
4. Τιμολόγηση
Το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο θα πρέπει για κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει στη ΔΕΗ προς
πληρωμή να επισυνάπτει:
 το εισιτήριο που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο
 Την αυθεντική τιμολόγηση (IATA-BSP)

•

Η αποστολή των τιμολογίων θα γίνεται ηλεκτρονικά την ίδια μέρα που εκδίδονται τα
εισιτήρια, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διόρθωση κάποιου λάθους και η ταχύτερη
διεκπεραίωσή τους προς πληρωμή.
5. Ακυρώσεις πτήσεων/ Επιστροφές χρημάτων
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πρέπει:
•

να επεξεργάζεται δεόντως εξουσιοδοτημένες αλλαγές/ακυρώσεις πτήσεων όταν και αν
ζητείται.

•

να επεξεργάζεται άμεσα την επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις ταξιδιών / μη
χρησιμοποιημένα προπληρωμένα εισιτήρια και να πιστώνει αυτά τα χρήματα στη ΔΕΗ
ΑΕ το ταχύτερο δυνατό.

•

Ο ανάδοχος θα απορροφά όλες τις επιβαρύνσεις (ακυρώσεις/ ή αλλαγές κράτησης,
ονόματος) που δεν προέρχονται από υπαιτιότητα της ΔΕΗ ΑΕ αλλά του αναδόχου.

•

να συντάσσει έκθεση στη ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με τα εκάστοτε ισχύοντα για τις επιστροφές.

6. Διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών
• Κρατήσεις ξενοδοχείων.
• Κρατήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων και έκπτωση όπου είναι δυνατόν.
• Υπηρεσίες επείγοντος, για παράδειγμα αρρώστια, τραυματισμός, κλπ.
• Κρατήσεις θέσεων και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτήριων και εισιτηρίων τραίνου.
7. Επικοινωνία
Η επικοινωνία μεταξύ του Tαξιδιωτικού Πρακτορείου και του Γραφείου Ταξιδιών της ΔΕΗ ΑΕ
θα γίνεται επίσημα μέσω e-mail και σε έκτακτες περιπτώσεις τηλεφωνικά.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διακήρυξη

: 51719026

Αντικείμενο : Παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Σ ΧΕ ΔΙ Ο )
Τ ΕΥ ΧΟ Σ 5 ΑΠ Ο 6

Στη ν Αθή να σή με ρ α τη ν …… … …… …… . με ταξ ύ τω ν ε δώ σ υ μ β αλ λο μέ νω ν, αφ ’
ε ν ός τη ς ανώ ν υ μη ς ε ται ρε ί ας με τη ν ε πω ν υμί α « Δη μ ό σι α Ε πι χε ί ρη ση
Η λε κ τρι σμ ο ύ Α . Ε .» ( Δ Ε Η) , π ο υ ε δ ρε ύε ι σ τη ν Αθή να , ο δ ός Χα λκ ο κ ον δ ύ λη 30,
και ε κπρ ο σω πε ί ται ν όμι μα γι α τη ν υπ ο γραφ ή τη ς παρ ο ύ σα ς απ ό τ ο ν κ .
…… …… …… …… …… …… , Δι ε υθ … τη ς Δι ε ύθ υ ν ση ς… …… …… …… …… …… …… …… … και αφ ’
ε τέ ρ ο υ τη ς ε ται ρε ί ας …… …… …… … …… π ο υ ε δ ρε ύε ι σ τη … …… …… …… …, ο δ ό ς
…… …… …… …… …… … κα ι ε κπρ ο σω πε ί ται ν ό μι μα α π ό τ ον … … … …… …… …… …… …… . ,
σ υμ φ ω νή θη καν , σ υ ν ομ ο λ ογή θη κ αν κ α ι έ γι ναν α μ οι β αί α απ ο δε κτ ά τ α
α κ όλ ο υ θα :
1. Η Δ Ε Η , η οπ οί α στ ο ε ξή ς θα α π οκ αλε ί τ αι « Ετ αι ρε ί α» έ χε ι υ πο γρ ά ψε ι τη
Συ μφ ω νί α
π λαί σι ο
υ π’
αρι θ .
… … … …… ……
με
το
δε ύ τε ρ ο
τω ν
σ υμ β αλ λ ο μέ νω ν ,
ο
οπ οί ο ς
στ ο
ε ξή ς
θα
απ ο κα λε ί ται
« Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς» , με α ντι κε ί με ν ο τη ν Πα ρ οχή πρ ο ς τη Δ Ε Η Α Ε τη ς
υπη ρε σί ας « πα ρ οχή ταξι δι ω τι κώ ν υπη ρε σ ι ώ ν» .
2. Ο Α ν τι σ υμ β αλ λ ό με ν ο ς α να λαμ β άνε ι με τη ν πα ρ ο ύσ α τη ν υ πο χρέ ω ση να
τη ρε ί απ ό λ υτη ε χε μ ύθε ι α σε ό , τι αφ ο ρά στι ς Ε μπι σ τε υ τι κέ ς Π λη ρ οφ ο ρί ε ς
πο υ τ ο υ πα ρέ χ ο ν ται ή τ ο υ ε ί ναι πρ ο σι τέ ς λ ό γω τη ς ι δι ό τη τά ς τ ο υ και τη ς
σχέ ση ς τ ο υ μ ε τη ν Ε ται ρε ί α.
3. Ο ρ ισ μο ί . Συ ν ε ρ γα σ ία . Ε μ π ισ τε υ τ ι κ έ ς Π λη ρ οφ ορ ίε ς .
Ο ό ρ ος Σ υν ε ρ γα σί α πε ρι λαμ β άνε ι τ η ν κ ύρι α σ ύμ β αση με ταξ ύ τ ο υ
Αν τι σ υμ β αλ λ ομ έ ν ο υ και τη ς Ε ται ρε ί ας λ ό γω τη ς οπ οί ας υπ ο γράφ ε ται η
πα ρ ο ύ σα Σ ύμ β αση Ε μπι σ τε υ τι κό τη τα ς
ή /και οπ οι ασ δ ή πο τε μ ορφ ή ς
σ υν ε ρ γα σί α ή δι απρ αγ μάτ ε υση με ταξ ύ τ ο υ Α ντι σ υ μ βα λ λ ομέ ν ο υ και τη ς
Ε ται ρε ί ας με σ κ οπ ό τη σ ύν αψη ση μαν τι κή ς ε μπ ορι κή ς , οι κ ον ο μι κή ς ή
ε πε ν δ υ τι κή ς σ υ μφ ω ν ί ας με τα ξ ύ τ ο υς .
Ο όρ ο ς Ε μπι σ τε υ τι κ έ ς Πλ η ρ οφ ορί ε ς ση μαί νε ι τη ν ί δι α τη Συ νε ργα σί α
με τ α ξ ύ
τη ς
Ε ται ρ ε ί ας
κ αι
του
Α ν τι σ υμ β αλ λ ομ έ ν ο υ
καθώ ς
κα ι
οπ οι α δή π ο τε ε μπ ο ρι κά ση μα ντι κή πλη ρ ο φ ο ρί α σχ ε τι κά με τη ν ορ γά νω ση ,
τι ς υ πη ρε σί ε ς , τη ν οι κ ο ν ομι κή δι άρ θρω ση , τη χ ρη μ α τ ο οι κο ν ομι κή
πο λι τι κή , τι ς σ υνε ρ γα σί ε ς και τι ς ε πε ν δ ύ σε ι ς τη ς Ε ται ρε ί ας ή / κ αι τω ν
σ υν δ ε δε μέ νω ν
ε τα ι ρε ι ώ ν
τη ς ,
η
οπ οί α
έ χε ι
πε ρι έ λθε ι
στον
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο με οπ οι ο δ ή π ο τε τρ ό πο κ αι με ο π οι αδή π ο τε υ λι κή ή
άυ λη μ ορ φ ή . Επί ση ς , ω ς Ε μπι σ τε υ τι κή Π λη ρ οφ ο ρί α ν οε ί ται ο ποι α δή π ο τε
πλη ρ οφ ορί α
χα ρα κ τη ρί ζε ται
απ ό
τη ν
ι σχ ύ ο υ σα
χρη μ ατι σ τη ρι ακή
ν ομ οθ ε σί α ω ς ε μ π ι στε υτι κή , και οπ οι αδή π οτ ε π λη ρ οφ ορί α γί νε τα ι
γνω σ τή σ τ ον Αν τι σ υ μ βα λλ ό με ν ο κ ατά τη ν ε κτέ λε ση και ε π ’ ε υ και ρί α τη ς
Συ νε ρ γα σί ας ή κ αι τ η ς παρ ο ύ σα ς Σ ύ μ βα ση ς.
4. Υπ οχρ ε ώ σε ις τ ου Α ντ ι συ μ βα λλ ομ έ ν ου .
Ει δι κ ό τε ρα ο Α ντι σ υ μ βα λλ ό με ν ο ς α να λα μ βά νε ι τι ς ε ξή ς υ π οχ ρε ώ σ ε ι ς:
α. - να
μη
χ ρη σι μο π οι ε ί
τι ς
Ε μπι σ τε υ τι κέ ς
Π λη ρ ο φ ο ρί ε ς
γι α
οπ οι ο δή π οτ ε ά λ λ ο σ κο π ό παρά μ ό ν ο γι α τ ο αν τι κε ί με ν ο τη ς
ε ργα σί ας τ ο υ και τι ς δρα σ τη ρι ό τη τέ ς τ ο υ σε σ χέ σ η με τη ν Ετ αι ρε ί α
- να μη ν α να κ οι νώ νε ι τι ς Ε μπι σ τε υ τι κέ ς Π λη ρ οφ ο ρί ε ς σε άλ λο υ ς
σ υν ε ρ γά τε ς π ο υ α π ασ χ ολ ο ύ ντ αι σ τη ν Ε ται ρε ί α ή σε τρί τ ο υ ς π αρά
μ όν ο ό ταν α υ τ ό ε ί να ι αναγκ αί ο γι α να φ έ ρε ι σε πέ ρα ς τ ο έ ρ γ ο π ο υ
έ χε ι αναλά β ε ι και μό νο ύ σ τε ρα α πό σχ ε τι κή έ γ γραφ η ε ν το λή και
σ υν αί νε ση τη ς Ε ται ρ ε ί ας
- να μη ν α ναπ αρά γε ι οπ ο τε δή πο τε τι ς Ε μ πι στε υ τι κέ ς Πλη ρ οφ ορί ε ς
ο ύ τε να τι ς α π οθη κε ύε ι σε η λ ε κ τρ ο νι κή μ ορφ ή , παρ ά μό ν ο γ ι α να
2

φ έ ρε ι σε πέ ρα ς τ ο έ ργ ο π ο υ έ χε ι ανα λ άβε ι απ ό τη ν Ερ γ ο δ ό τρι α
Ε ται ρε ί α. Σε πε ρί π τω ση α ναπ αρα γω γή ς τω ν πλη ρ οφ ορι ώ ν ε ν
σ υν ό λω ή ε ν μέ ρε ι τα α ντί γ ραφ α πρέ π ε ι να φ έ ρο υ ν τη ν έ ν δε ι ξη
« ΑΝ Τ ΙΓΡ ΑΦ Ο» κ αι θ α τη ρε ί ται α ρχε ί ο ό λ ω ν τω ν αν τι γρ άφ ω ν
- να
δι ατη ρε ί
υπ ό
ασφ αλε ί ς
σ υ νθ ή κε ς
το
σ ύ ν ολ ο
τω ν
Ε μπι σ τε υ τι κώ ν Π λη ρ οφ ορι ώ ν , καθ ώ ς και οπ οι ο δ ή π ο τε α ντι κε ί με ν ο
πο υ πε ρι έ χε ι Εμ πι στ ε υ τι κέ ς Π λη ρ οφ ορί ε ς
- να ε πι σ τρέ φ ε ι , οπ ο τε δή π ο τε , ύ σ τε ρα απ ό σ χε τι κ ό αί τη μα τη ς
Ε ται ρε ί ας, τ ο σ ύν ο λ ο ή μέ ρ ο ς τω ν Ε μπι σ τε υτι κώ ν Π λη ρ ο φ ο ρι ώ ν
πο υ βρί σ κ ο ντ αι σ τη ν κ ατ ο χή τ ο υ
- να
μη ν
ε κ με τ αλ λε ύε τ αι
τι ς
Ε μ πι σ τε υτι κέ ς
Πλ η ρ οφ ορί ε ς
πρ οκε ι μέ ν ο υ ν α πρ ο σπ ο ρί σε ι ί δι ο πε ρι ο υ σι ακ ό όφ ε λ ο ς , ι δί ω ς από
τη ν α π όκ τη ση ή ε κ χώ ρη ση τ ω ν με τ ο χώ ν τη ς Εται ρε ί ας ή ά λλω ν
δι και ω μά τω ν ε πί πε ρι ου σι ακ ώ ν στ οι χε ί ω ν τη ς Ε ται ρε ί ας α πό τ ο ν
ί δι ο ή μέ σω τ ρί τω ν παρέ νθε τω ν πρ ο σώ π ω ν, σ ύ μφ ω να με τ ο Π. Δ .
53/ 19 92 .
β. Να σ υνε ργ άζε ται με τ ο Κ λι μά κι ο Ε ξυ πη ρέ τη ση ς Με τ όχ ω ν τη ς
Ε ται ρε ί ας, και να παρέ χε ι σ ’ α υτ ό κ άθε σ τ οι χε ί ο π ο υ κρί νε ται
ανα γκ αί ο γι α τη ν π α ρακ ο λ ο ύθη ση τω ν σ υ να λλα γώ ν τ ο υ ε πί με τ ο χώ ν
ή πα ραγ ώ γω ν πρ οϊ ό ντω ν τη ς Δ Ε Η και τ ω ν σ υ ν δε δε μέ νω ν μ ε α υτή
Ε ται ρε ι ώ ν και
γ. να μη ν π ρ ο βαί νε ι σε συ να λ λα γέ ς μ ε αν τι κε ί με ν ο με τ ο χέ ς και
παρά γω γα π ρ οϊ όν τα τη ς Δ Ε Η και τω ν σ υν δε δε μέ νω ν με αυ τή ν
ε ται ρε ι ώ ν χω ρί ς τ η ν τή ρη ση τω ν δι ατάξ ε ω ν τ ο υ ά ρθρ ο υ 31 ,
παρά γρ αφ ος 2 τ ο υ ι σχ ύ ο ν το ς Κ αν ο νι σ μο ύ Λε ι το υ ργί α ς τη ς Δ Ε Η τω ν
οπ οί ω ν δη λώ νε ι ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς με τη ν π αρ ο ύ σα ό τ ι έ λαβε
γνώ ση .
5. Σε
πε ρί πτω ση
λή ξε ω ς
ή
λ ύ σε ω ς
τη ς
Σ υ νε ρ γ ασί ας
του
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο υ
με
τη ν
Ετ αι ρε ί α
γι α
οπ οι ο δή π οτ ε
λ όγ ο
ή
οπ ο τε δή πο τε τ ο υ ζη τη θε ί απ ό τ η ν Ε ται ρ ε ί α ακό μα και πρι ν τη ν λ ύ ση ή
κα τα γγε λί α τη ς Σ υ νε ργα σί ας , α ν δι απι στ ω θε ί ε κ μέ ρο υ ς τη ς Ε ται ρε ί ας η
με ο π οι ο δή π ο τε τρ ό πο π αρά β ασ η τω ν ό ρω ν τ η ς πα ρ ο ύ σα ς ε κ μέ ρ ο υ ς
τ ο υ Α ν τι σ υμ β αλ λ ο μέ ν ο υ, α υ τ ός ε ί ναι υπ ο χρε ω μέ ν ο ς:
(α)

να σ ταμ ατή σε ι
Π λη ρ οφ ο ρι ώ ν

α μ έ σω ς

να

κ άνε ι

χ ρή ση

τω ν

Ε μπι σ τε υ τι κώ ν

( β) να π αρα δώ σε ι α μέ σ ω ς στη ν Ε ται ρε ί α ο ποι α δή π ο τε α ν τι κε ί με να ή
έ γγ ραφ α τα οπ οί α πε ρι έ χ ο υ ν Ε μπι σ τ ε υ τι κέ ς Πλη ρ οφ ορί ε ς και
βρί σκ ο ντ αι στ η ν κα τ οχή τ ο υ ή , κα τά παρά β α ση τω ν όρ ω ν τη ς
παρ ο ύ σα ς, σ τη ν κα τ οχή τρί τω ν και
( γ)

να
αν ακ οι νώ σε ι
ε γγ ράφ ω ς
κ ατ άλ ο γ ο
τω ν
ο ν ομ άτ ω ν
και
δι ε υ θ ύν σε ω ν
τω ν
τρί τω ν
πρ ο σώ π ω ν
στους
ο ποί ο υ ς
ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς έ χε ι ανα κοι νώ σε ι Ε μ πι στε υ τι κέ ς Π λη ρ ο φ ορί ε ς ,
σ ύμ φ ω ν α με τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τη ς παρ ο ύ σα ς , ή κ ατά παρά β α ση α υτ ώ ν.

6. Ρη τ ά σ υ ν ο μο λ ο γε ί τ αι ότι σε πε ρί πτ ω ση λή ξε ω ς ή λ ύ σε ω ς τη ς
Συ νε ρ γα σί ας τ ο υ Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο υ με τη ν Ε ται ρε ί α οι υ π οχ ρε ώ σε ι ς
τη ς
π αρ .
α
του
άρθ ρ ο υ
4
σ υν ε χί ζο υ ν
να
βαρ ύ ν ο υν
τον
3

Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο γι α δ ύ ο (2) χρ ό νι α με τ ά τη ν κ ατ ά ο π οι ο ν δή π ο τε
τρ όπ ο λή ξη τη ς Σ υ ν ε ργα σί ας .
7. Ρη τ ά σ υμφ ω νε ί ται ό τι σε πε ρί πτω ση παρά β α ση ς τω ν υπ οχ ρε ώ σε ω ν
πο υ α να λα μ βά νε ι με τη ν πα ρ ο ύσ α, ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς ε υθ ύ νε ται
γι α τ η ν απ ο κα τά σ τα ση ο π οι ασ δή π οτε ζ η μί ας τη ς Ε ται ρε ί ας .
8. Πέ ρ α απ ό τη σ υμ βα τι κή και κα τά ν ό μο α σ τι κή τ ο υ ε υθ ύ νη , ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς φ έ ρε ι και ποι νι κή ε υθ ύ νη σ ύ μφ ω ν α με τι ς
σχε τι κέ ς
ν ο μ οθε τι κέ ς
δι ατ άξε ι ς
για
τη ν
π ρ οσ τα σ ί α
το υ
Επ αγ γε λμ ατι κ ο ύ και Βι ομη χα νι κο ύ Απ ο ρρ ή τ ο υ ι δί α δε με το ά ρθρ ο 371
τ ο υ Π οι νι κ ο ύ Κ ώ δι κ α και τι ς δι ατάξ ε ι ς τ ω ν άρθ ρω ν 16 , 17, 18 τ ο υ ν .
146/ 1 914 πε ρί Αθέ μι το υ Αν τα γω νι σμ ο ύ , κα θώ ς και τι ς δι ατάξε ι ς τη ς
χρη μα τι στη ρι ακή ς ν ο μο θε σί ας π ε ρί υ π ο χρέ ω ση ς τή ρη ση ς α πο ρρή τ ο υ
και μη ε κμ ε τά λ λε υ σ η ς ε μ πι στε υ τι κώ ν πλ η ρο φ ορι ώ ν .
9.

Ο Α νά δ οχ ο ς θα α να λά βε ι έ ν αν τι τη ς Δ Ε Η υπ οχ ρέ ω ση να :
Α) μη ν πα ρέ χε ι , ά με σα ή έ μ με σα , π α ρά μ ό ν ο ύσ τε ρα α πό γρ απ τή
έ γκ ρι ση τη ς Δ Ε Η , σ υμ β ο υ λέ ς, σε αν τ αγω νι στ έ ς τη ς Δ Ε Η ω ς π ρ ος
θέ μα τα αφ ο ρώ ν τα τ η Δ Ε Η και τη λε ι τ ο υ ργί α τη ς.
Β) μη ν ανα λά βε ι έ ργ ο , τ ο ο π οί ο αν τι κε ί με ν ο ( σ υν ) αξι ο λ ό γη ση ς θα
απ οτε λ ο ύ ν οι Ε μπ ι στε υτι κέ ς Π λη ρ ο φ ορί ε ς π ο υ ε μπ λέ κ ο ντ αι σ το
σ υγ κε κρι μέ ν ο έ ρ γο .
Η υπ ο χρέ ω ση α υ τή τ ο υ Αν α δ όχ ο υ θ α ι σ χύ ε ι καθ ’ ό λη τη δι άρκε ι α τ η ς
πα ρ ο ύ σα ς και γι α δ ι άστη μα δ ύ ο (2 ) ε τ ώ ν απ ό τη ν ο λ οκ λή ρω ση τ ο υ
έ ργ ο υ .

10 .

Κ ανέ να α π ό τα Μέ ρη δε ν ε κ χ ω ρε ί στ ο άλ λ ο με τη ν πα ρ ο ύσ α
οπ οι α δή π ο τε
δι κ αι ώ μα τα
ε υρε σι τε χ νί ας ,
ε φ ε υ ρέ σε ι ς,
πατέ ν τε ς ,
ε μπ ορι κ ά μ υ σ τι κά, πνε υ μα τι κά δι και ώ μα τα ή οπ οι α δή π ο τε άλ λα
δι και ώ μα τα βι ο μη χ α νι κή ς ή π νε υμ ατι κή ς ι δι ο κτη σί ας .

11 . Ρη τ ά σ υμφ ω νε ί ται ό τι γι α τη ν ε πί λυ ση ο π οι ασ δή π ο τε δι αφ ορ άς π ο υ
πρ οκ ύ πτ ε ι από τη ν παρ ο ύ σα Σ ύ μ βα ση α πο κ λε ι στι κ ά α ρμ ό δι α ε ί ναι τα
Δι κα σ τή ρι α τη ς Αθή ν ας .
12 . Κ άθε τ ρ οπ οπ οί η ση τω ν όρ ω ν και τ ω ν σ υ μφ ω νι ώ ν τ η ς παρ ο ύ σα ς
σ ύμ β α ση ς θα γί νε τ αι μ όν ο γρ απ τά , σ υμφ ω ν ο υμέ ν ο υ τ ο υ ε γ γ ράφ ο υ ω ς
σ υ στ ατι κ ο ύ τ ύ π ο υ κ αι αποκ λε ι ο μέ νο υ ο ποι ο υ δή π ο τε άλ λ ο υ έ γγ ραφ ο υ
ω ς σ υσ τα τι κ ο ύ τ ύ π ο υ και απ οκ λε ι ο μέ ν ο υ οπ οι ο υ δή π οτε άλ λ ο υ μέ σ ο υ
απ ό δε ι ξη ς και α υ τ ο ύ α κό μα τ ο υ ό ρκ ο υ .
13 . Με τη ν ε πι φ ύλ αξη τ η ς πα ρ. 6 α νω τέ ρω , η παρ ο ύ σα Σ ύ μ βα ση ι σχ ύε ι
απ ό τη ν υ π ογ ραφ ή τη ς και μέ χρι τη λή ξη με ο π οι ο δή π ο τε τρ όπ ο τη ς
Συ νε ρ γα σί ας με τ αξ ύ τη ς Ετ αι ρε ί ας και τ ο υ Αν τι σ υ μ βα λλ ο μέ ν ο υ .
Αφ ο ύ σ υ ν ο μ ολ ό γη σ αν , σ υμφ ώ νη σα ν κ αι απο δέ χ τη κ αν τα παρ απά νω οι
σ υμ β αλ λ ό με ν οι , σ υ ντ άχθη κε σε πί σ τω σή τ ο υς η π αρ ο ύ σ α Σ ύμ β α ση , η
οπ οί α α φ ο ύ αν αγ νώ σθη κε κ αι βε βαι ώ θη κε , υπ ο γρ άφ ε ται ω ς ακ ολ ο ύθ ω ς
και τ α σ υ μ βα λλ ό με ν α μέ ρη έ λ α βα ν απ ό έ να α ντί γρ αφ ό τη ς .
Ο Ι Σ ΥΜ Β Α Λ ΛΟ Μ Ε ΝΟ Ι
Γ Ι Α Τ Η ΔΕ Η ΑΕ

ΓΙ Α Τ Ο Ν Α ΝΤ ΙΣ ΥΜ Β Α Λ ΛΟ Μ Ε ΝΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος …… 2…… δηλώνω ότι:
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις
δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν.
3419/2005
- (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ……………………………………
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –
διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό)
2. …… 3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
4.4 …… 4……
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της
προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την
υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
• να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: ………………….

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί
2
Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
3
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»
4
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται ο διαγωνισμός, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα
παράγραφο με το ακόλουθο
περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού».
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης)

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη …… 2…… δηλώνω ότι:
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος …… 3……
2. …… 4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι
…………………
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το
Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να
συνεργασίας και την παρούσα δήλωση

υπογράψουν

τα

έγγραφα

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια
ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα
δύναται:
• να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Ημερομηνία: ………………….
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
2
Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα
3
Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα
εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ.
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
4
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος …… 1…… δηλώνω ότι ο
προσφέρων:
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και
ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2
αυτής.
…… 2……
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού,
…… 3…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση
της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
Ημερομηνία: ………………….
Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη,
συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των
τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο
εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που
υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με
οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»
3
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη …… 1…… για …… 2……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Ημερομηνία: ………………….
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Διαγωνιζομένου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του
ποσού των …… 2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο
διενεργούμενο Διαγωνισμό με αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των
οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις
οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη
Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω
Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο
ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Δεδομένου δε ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον
ανωτέρω διαγωνισμό την παράταση της ισχύος της προσφοράς του:

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά
διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας
λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και
β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης,
αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των
υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζομένου.
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα
(12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας.
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα
μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
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α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των …… 2……,
για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του
Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων
της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες
ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για
την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από
είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς
της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
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α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

