ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
Διακήρυξη ΔΥΠ 600902
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη
και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016 και της Διακήρυξης ΔΥΠ 600902 τους
ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου
για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο τις εργασίες επισκευής συγκροτημάτων KOMATSU του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 305.450,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. και αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία
προσδιορίζεται βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί του συνόλου των εργασιών όπως
αυτές αναγράφονται και κοστολογούνται στο τεύχος 2 της Διακήρυξης.
2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση
Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την
κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.com.gr και
τηλεφωνικά (+30 210 52 70 805) ή με τηλεμοιοτυπία/fax (+30 210 52 32 597).
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της
πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής την Πέμπτη 05.08.2019 και ώρα 13.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση
της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
4.Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της
Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της
Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:/eprocurement.dei.gr/, όπου και θα
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
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