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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23ο Χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου.
Αριθμός αναφοράς: 2019.347/ΛΚΔΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50530000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
1. Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά την «Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου
Κυρίου Πεδίου».
2. Η περιοχή όπου πρόκειται να εκτελεστεί η Παροχή Υπηρεσίας είναι η ΔΕΛΚΔΜ και συγκεκριμένα ο Κλάδος
Ορυχείου Κυρίου Πεδίου.
3. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό ταινιοδρόμων και μηχανημάτων του παγίου εξοπλισμού, αντλήσεις
υδάτων, μεταθέσεις και μετασκευές ταινιοδρόμων, καθαρισμό βοηθητικού εξοπλισμού (μηχανήματα και οχήματα
μεταφοράς και επίβλεψης), διοικητική μέριμνα, διοικητικοοικονομική υποστήριξη και στατιστική με εξειδικευμένο
και ανειδίκευτο προσωπικό, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του Ορυχείου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
http://www.dei.gr
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VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: Achilleas10
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2019-107693
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 147-363007
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 31/07/2019

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.1
Αντί:
β.2. να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού
ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού, οι οποίες αθροιστικά να είναι αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
διαγωνιζόμενος προσφέρει.
Διάβαζε:
β.2. να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού
ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού, εκ των οποίων μία να είναι αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
διαγωνιζόμενος προσφέρει.
Αριθμός τμήματος: III.1.3
Αντί:
• να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού
ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού, οι οποίες αθροιστικά να είναι αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
διαγωνιζόμενος προσφέρει.
Διάβαζε:
• να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού
ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά,
συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού, εκ των οποίων μία να είναι αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
διαγωνιζόμενος προσφέρει.
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 06/09/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/09/2019
Αριθμός τμήματος: IV.2.6

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363007-2019:TEXT:EL:HTML
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Αντί:
Ημερομηνία: 03/02/2020
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 24/02/2020
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 06/09/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 27/09/2019

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:


