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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Z200 1200058983
Ρουλεμάν - Σφιγκτήρες

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:
Α.

Έγιναν τροποποιήσεις στο Τεύχος 1 (Πρόσκληση) και στο Άρθρο 3 της Αρχικής
Διακήρυξης ως εξής:

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1.
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική
τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, πλήρεις κωδικούς
αριθμούς (Ρ/Ν), οίκο και εργοστάσια κατασκευής, καθώς και χώρα προέλευσης).
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τους πλέον
πρόσφατους, πρωτότυπους (όχι φωτοαντίγραφα), επίσημους και ισχύοντες
τεχνικούς καταλόγους ρουλμάν των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων
ρουλμάν, στους οποίους θα πρέπει να περιέχονται όλα τα προσφερόμενα είδη.
2.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

3.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του
κατασκευαστή (συσκευασία, τυποποίηση, ανεξίτηλα ανάγλυφα στοιχεία με την
επωνυμία του οίκου κατασκευής, τους πλήρεις κωδικούς αριθμούς και τη χώρα
προέλευσης (MADE IN ………….) κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

4.

Τα εργοστάσια παραγωγής των προσφερόμενων ρουλμάν θα πρέπει να διαθέτουν
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 , σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ,σχετικό με το αντικείμενο του υπόψη
διαγωνισμού ή άλλων ισοδυνάμων πιστοποιητικών για την κατασκευή ρουλμάν
διαφόρων τύπων το οποίο να έχει χορηγηθεί από φορέα πιστοποιήσεων
διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή αντίστοιχο ισοδύναμο φορέα άλλου κράτους.

5.

Τα προσφερόμενα ρουλμάν θα πρέπει να είναι προϊόντα παραγωγής σειράς των
εργοστασίων κατασκευής τους και θα πρέπει να περιέχονται στους αντίστοιχους
επίσημους τεχνικούς καταλόγους των κατασκευαστών.

6.

Τα προσφερόμενα ρουλμάν θα πρέπει να είναι ‘’ΓΝΗΣΙΑ’’ των προσφερόμενων οίκων
κατασκευής. Ως ‘’ΓΝΗΣΙΑ’’ θεωρούνται τα ρουλμάν, τα οποία ανεξαρτήτως του
τόπου παραγωγής τους, έχουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά του οίκου κατασκευής (συσκευασία, τυποποίηση,
ανεξίτηλα ανάγλυφα στοιχεία με την επωνυμία του οίκου κατασκευής, τους πλήρεις
κωδικούς αριθμούς και τη χώρα προέλευσης (MADE IN …………..) κ.λ.π.), καθώς και
εγγύηση γνησιότητας από τον οίκο κατασκευής τους.

Προς τούτο οι Διαγωνιζόμενοι Οίκοι υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά
τους Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι, τα ως άνω προσφερόμενα ρουλμάν θα
συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από πιστοποιητικό γνησιότητας του Οίκου
παραγωγής τους σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΝ
10204 παράγραφος 2.1.
Προσφορές ρουλμάν που δεν ανταποκρίνονται στα πιο πάνω στοιχεία γνησιότητας
δεν γίνονται τεχνικά αποδεκτές.
7.

Πλέον των πιο πάνω απαιτήσεων, τα προσφερόμενα ρουλμάν γίνονται τεχνικά
αποδεκτά εφόσον ικανοποιούν και μια (1) τουλάχιστον από τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους με α/α 7.1 ÷ 7.3.

7.1

Να είναι ρουλμάν οίκων κατασκευής τα προϊόντα παραγωγής των οποίων
(προσφερόμενα είδη ή ρουλμάν αντιστοίχου μεγέθους και τύπου με τα ζητούμενα
από τη διακήρυξη) χρησιμοποιούνται συστηματικά από τους κύριους κατασκευαστές
του βασικού εξοπλισμού των Ορυχείων της ΔΕΗ (THYSSEN KRUPP, MAN TAKRAF, O
& K, P & H, FLENDER, SIEMENS, ABB, ALSTOM, EUCLID-HITACHI, UNIT RIG,
CATERPILLAR, KOMATSU, LEIBHERR, DEMAG, TEREX, VOLVO, MERCEDES,
DAEWOO, GRADALL), ως αρχική τοποθέτηση στα αντίστοιχα μηχανήματα,
δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συμβατότητα των υπόψη ειδών με
τον εξοπλισμό της ΔΕΗ.
Για όσους κατασκευαστές προσφερόμενων ρουλμάν οι τεχνικές υπηρεσίες των
Ορυχείων της ΔΕΗ δεν διαθέτουν τα πιο πάνω στοιχεία, αυτό θα πρέπει να
αποδεικνύεται με αντίστοιχες επιστολές ή οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά έγγραφα
των οίκων κατασκευής του παραπάνω εξοπλισμού, που θα πρέπει να υποβληθούν,
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

7.2

Να είναι ρουλμάν οίκων κατασκευής τα προϊόντα παραγωγής των οποίων
(προσφερόμενα είδη ή ρουλμάν αντίστοιχου μεγέθους και τύπου με τα ζητούμενα
από τη διακήρυξη) χρησιμοποιούνται συστηματικά, με επιτυχία και χωρίς
προβλήματα κατά την τελευταία 5ετία από τα ορυχεία των Λιγνιτικών Κέντρων της
ΔΕΗ.A.E.

7.3

Σε περίπτωση που τα ρουλμάν των προσφερόμενων οίκων κατασκευής
(προσφερόμενα είδη ή ρουλμάν αντιστοίχου μεγέθους και τύπου με τα ζητούμενα
από τη διακήρυξη)
δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά από τους κύριους
κατασκευαστές του βασικού εξοπλισμού των Ορυχείων (παράγ. α/α 7.1) ή δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί συστηματικά, με επιτυχία και χωρίς προβλήματα κατά την τελευταία
5ετία από τα ορυχεία της Επιχείρησης (παράγ. α/α 7.2), θα πρέπει να έχουν
χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα (συστηματικά, με επιτυχία και χωρίς προβλήματα)
απαραιτήτως σε αντίστοιχο εξοπλισμό άλλων Ορυχείων, Μεταλλείων, Λατομείων με
συνθήκες λειτουργίας παρόμοιες με αυτές των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε (υπαίθριες
εγκαταστάσεις σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον και υγρασία) και σε επαρκείς
ποσότητες κατά την τελευταία 5-ετία.
Τα παραπάνω θα πρέπει ν’ αποδεικνύονται από:
α) Βεβαιώσεις χρηστών κυρίως από εκείνους στους οποίους έχουν κάνει οι σχετικοί
οίκοι τις περισσότερες πωλήσεις
ή
β)Καταλόγους πωλήσεων σε συνδυασμό με βεβαιώσεις χρηστών
ή
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της
ικανοποιητικής
ποιοτικής συμπεριφοράς των προσφερόμενων ρουλμάν.

8.

Στα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία των πωλήσεων θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος
του ρουλμάν, η ποσότητα ανά τύπο ρουλμάν και ο χρόνος αγοράς κάθε χρήστη.

Επισημαίνεται ότι, η τεχνική αποδοχή των προσφορών των διαγωνιζομένων
θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους τύπους εκείνων των ρουλμάν
(αντιστοίχου μεγέθους και τύπου ή παρόμοια σε ότι αφορά την κατηγορία
τους π.χ. κυλινδρικά, κωνικά, βαρελοειδή, κλπ.)που καλύπτουν πλήρως τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 7.1 έως και 7.3.
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω στοιχείων.
9.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, εκτός από τα
παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και επιπρόσθετες
δηλώσεις των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ειδών
ότι δέχονται να
προμηθεύσουν τον διαγωνιζόμενο με τα προσφερόμενα απ’ αυτόν είδη καθ’ όλη τη
διάρκεια της 3-ετίας και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού.

10.

Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και
δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά θα απορρίπτονται κατά το στάδιο
της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν προσφυγές δεν θα
γίνονται αποδεκτές ακόμη και εάν οι Διαγωνιζόμενοι με την προσφυγή τους
υποβάλλουν εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά και τεχνικά
στοιχεία. Συμπληρωματικά στοιχεία γίνονται δεκτά μόνο στις περιπτώσεις
που ζητηθούν εγγράφως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης και
αφορούν διευκρινήσεις επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων.

11.

Ο έλεγχος όλων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει από την Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης των Προσφορών κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των
προσφορών. Εάν από την αξιολόγηση αυτή δεν αποδεικνύεται κατά την εύλογη
κρίση της ΔΕΗ Α.Ε. ότι ο διαγωνιζόμενος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ώστε
να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών η αντίστοιχη
προσφορά θα απορρίπτεται.

3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης
ποιότητας, πρότυπα
Διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κλπ.
Ως ανωτέρω (Βλέπε άρθρο 3.2.Γ).
Β.

περιβαλλοντικής

Δίνεται παράταση στη ημερομηνία υποβολής και αποσφράγιση των προσφορών
για Τρίτη 18-06-2019 και ώρα 13:00
Όλα τα υπόλοιπα τεύχη της αρχικής διακήρυξης παραμένουν ως έχουν

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και
μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις ή Συμπληρώματα της
Διακήρυξης (όροι, ημερομηνία υποβολής προσφορών κ.τ.λ.) από την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.dei.gr - ΗΔΕΗ - Ανακοινώσεις Διακηρύξεων
ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους αρμόδιους της Διακήρυξης

