
LANGUAGE: EL
CATEGORY: ORIG
FORM: F05
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: Achilleas10
NO_DOC_EXT: 2019-118705
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.palamas@dei.com.gr
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 9

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: 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/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

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΚΟΝΠ
23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21
Πτολεμαΐδα
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φραγκίσκος Παυλουδάκης
Τηλέφωνο:  +030 2463052660
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: F.Pavloudakis@dei.com.gr 
Φαξ:  +030 2463052731
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dei.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00

mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
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ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Μαυρογενίδου
Τηλέφωνο:  +030 2463052241
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: P.Mavrogenidou@dei.com.gr 
Φαξ:  +030 2463052237
Κωδικός NUTS: EL531
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 8,5x10^6 Μ^3στ. σκληρών και ημίσκληρων
υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου
Αριθμός αναφοράς: 2019.005/ΛΚΔΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αυτό αφορά τη «Διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 8,5x10^6 Μ^3στ.
σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 111 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στο χώρο του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο αυτό αφορά τη «Διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 8,5x10^6 Μ^3στ.
σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» και
αποτελείται από τα εξής έργα:
1. Διάτρηση, εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά και απόθεση - διάστρωση 5.000.000 M^3στ. σκληρών και
ημίσκληρων σχηματισμών για τη διασφάλιση των μεταθέσεων της τομοταινίας της 4ης τομής του Τομέα 7 του
Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, με μεταφορά προς την εσωτερική απόθεση από το τερματικό της τομοταινίας, όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 2,9 Km μετρημένη επί σχεδίου με
βάση το προτεινόμενο δρομολόγιο και μεσοσταθμική κλίση 1,45%).

mailto:P.Mavrogenidou@dei.com.gr
http://www.dei.gr
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2. Διάτρηση, εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά και απόθεση - διάστρωση 2.500.000 M^3στ. σκληρών και
ημίσκληρων σχηματισμών για τη διασφάλιση των επιμηκύνσεων της τομοταινίας της 4ης τομής του Τομέα 7 του
Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, με μεταφορά προς την εσωτερική απόθεση από την κεφαλή της τομοταινίας, όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 4,5 Km μετρημένη επί σχεδίου με
βάση το προτεινόμενο δρομολόγιο και μεσοσταθμική κλίση 0,778%).
3. Διάτρηση, εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά και απόθεση - διάστρωση 1.000.000 M^3στ. σκληρών και
ημίσκληρων σχηματισμών από τις περιοχές των κεφαλών των τομοταινιών 1, 2 και 3 του Τομέα 7 του Ορυχείου
Νοτίου Πεδίου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 4,2 Km
μετρημένη επί σχεδίου με βάση το προτεινόμενο δρομολόγιο και μεσοσταθμική κλίση 0%).
4. Εργασία 4.000 ωρών προωθητή ιπποδύναμης ≥400 ΗΡ, για την απομάκρυνση σκληρών σχηματισμών
μεγάλου όγκου που προκύπτουν από τις ανατινάξεις, καθώς και για άλλες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου
Νοτίου Πεδίου.
5. Εργασία 1.500 ωρών εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥540 ΗΡ και κάδου ≥6,5 m³, για διάφορες εργασίες στην
περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
6. Εργασία 2.000 ωρών κρουστικής σφύρας ιπποδύναμης ≥100 ΗΡ, για δευτερογενή θραύση σκληρών
σχηματισμών στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Ειδικότερα, για την ορθή εκτέλεση των παραπάνω επιμέρους έργων επισημαίνονται τα εξής:
• για την όρυξη των διατρημάτων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο διατρητικό φορείο (με συνιστώμενο εκείνο της
περιστροφικής διάτρησης) διαμέτρου 5’’ έως 77/8’’.
• ο προωθητής που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του επιμέρους έργου με αριθμό τιμολογίου ΑΤ4 της παρούσης
Διακήρυξης θα πρέπει να έχει ελάχιστη ιπποδύναμη 400 HP και να είναι εν γένει σε καλή λειτουργική
κατάσταση.
• ο εκσκαφέας (τσάπα) που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του επιμέρους έργου με αριθμό τιμολογίου ΑΤ5 της
παρούσης Διακήρυξης θα πρέπει να έχει ελάχιστη ιπποδύναμη 540 HP, χωρητικότητα κάδου ≥ 6,5m³ και να
είναι εν γένει σε καλή λειτουργική κατάσταση, και
• η κρουστική σφύρα που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του επιμέρους έργου με αριθμό τιμολογίου ΑΤ6 της
παρούσης Διακήρυξης θα πρέπει να έχει ελάχιστη ιπποδύναμη 100 HP και να είναι εν γένει σε καλή λειτουργική
κατάσταση.
Η διακίνηση (διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση) των υλικών, αποτελούν το κύριο
αντικείμενο του έργου.
Τα προς διακίνηση υλικά είναι σκληροί, ημίσκληροι σχηματισμοί, αποτελούμενοι από πολύμικτα κροκαλοπαγή
ποταμοχειμάριας προέλευσης και ασβεστολιθικά λατυποκροκαλοπαγή. Η αναλογία των ποσοτήτων των
επί μέρους έργων μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και τα πραγματικά
κοιτασματολογικά στοιχεία που θα συναντηθούν στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.Οι αποστάσεις μεταφοράς είναι
ενδεικτικές και αφορούν τα μήκη των προτεινόμενων από την Επιχείρηση δρομολογίων, όπως αυτά μετρήθηκαν
επί σχεδίου με βάση τα κέντρα βάρους των χώρων εκσκαφής/φόρτωσης και απόθεσης.
Ο εργολάβος θα έχει την φροντίδα για την κατασκευή, συντήρηση, καθαρισμό και διαβροχή των δρόμων από
τους οποίους κυκλοφορεί. Όλα τα βοηθητικά έργα που θα απαιτηθούν επιβαρύνουν τον Εργολάβο. Οι τιμές
μονάδας που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επί μέρους δαπάνες για το κύριο έργο, τα βοηθητικά έργα
και το εργολαβικό όφελος.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 074 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατό η Επιχείρηση να προβεί σε χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης μέχρι +100%. Σε περίπτωση
αυξομείωσης του αντικειμένου του έργου θα γίνεται αντίστοιχη αυξομείωση του χρόνου περάτωσης. Οι
ασυνήθεις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι ημέρες κακοκαιρίας που υπερβαίνουν εκείνες του πίνακα
συνηθισμένων ημερών κακοκαιρίας, θα αποτελούν αιτία για παράταση.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Η μεσοσταθμική απόσταση μεταφοράς από το κέντρο βάρους της περιοχής εκσκαφής-φόρτωσης μέχρι το
κέντρο βάρους της περιοχής απόθεσης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ±10% σε σχέση με αυτήν που
αναγράφεται στο συμβατικό τιμολόγιο και που εμφανίζεται στο σχέδιο ΟΝΠ/2528. Σε περίπτωση μεγαλύτερης
αυξομείωσης κάποιας απόστασης θα αυξομειώνεται η τιμή μονάδας, όπως αναλύεται στο άρθρο 27 των Ειδικών
Όρων. Στην περίπτωση σύνταξης νέας τιμής μονάδος για οποιαδήποτε νέα εργασία προκύψει και για την οποία
θα δοθεί κατασκευαστικό σχέδιο δεν ισχύει η δυνατότητα αυξομείωσης 10% της απόστασης μεταφοράς χωρίς
τροποποίηση τιμής και ο καθορισμός της νέας τιμής μονάδος θα γίνεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου
27 των Ειδικών Όρων.
2. Είναι δυνατό η Επιχείρηση κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης να προβεί στην
αυξομείωση της αρχικής αξίας της σύμβασης από ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) μέχρι ποσοστού μείον
τριάντα τοις εκατό (-30%) με τις ίδιες τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς ή/και στη αυξομείωσή της χρονικής
ισχύος της σύμβασης από ποσοστού μείον τριάντα τοις εκατό (-30%) έως και 100%. Η άσκηση των πιο
πάνω δικαιωμάτων αυξομειώσεων είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τον Ανάδοχο θα πρέπει να του έχει
γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Επιχείρηση τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα.
3. Η ΔΕΗ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο με τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικά
έργα που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα Σύμβαση, αλλά τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα έργα αυτά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει με τις
συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στη
Σύμβαση.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε
μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο:
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α) στο ΜΕΕΠ 3ης Τάξεως και άνω για Έργα αποκάλυψης μεταλλείων ή οδοποιίας εφόσον είναι Ελληνικές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή
β) προκειμένου για αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας
τους, για κατηγορίες έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει
στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1) Κύκλος εργασιών
Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 50% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της Διακήρυξης με ελάχιστο
αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του ανωτέρω μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που
δραστηριοποιείται.
2) Χρηματοοικονομικές αναλογίες – Οικονομικοί αριθμοδείκτες ή άλλες ειδικές απατήσεις
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων
ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, να έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον
τις υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης για το οποίο
προσφέρει.
ή
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 60% του καταβεβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου τους.
3) Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα
αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι:
- Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών (όπου υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης)
- Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
- Βεβαιώσεις συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
- Ανάλυση του πάγιου ενεργητικού του Προσφέροντα εφόσον τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας
- αντίγραφο του τελευταίου ισοζυγίου.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1) Απαιτούμενη Εμπειρία
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) 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 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
διαγωνιζόμενος προσφέρει.
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Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία
συμπεριλαμβάνονται:
- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναγράφεται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
• Το αντικείμενο της Σύμβασης
• Ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
• Οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
• Η επωνυμία των αντισυμβαλλομένων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας
• Η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Συστατικές επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη
συμβάσεις, με τις οποίες βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους καθώς και όπου απαιτείται η ικανοποιητική
λειτουργία.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη
διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση
της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.
2) Απαιτήσεις για εξοπλισμό
α) Πίνακα ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του
έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο, τη μέση ημερήσια απόδοση και
το χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, που θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση).
β) Τεχνική Έκθεση (Μελέτη επάρκειας εξοπλισμού), συνημμένα με τον παραπάνω πίνακα.
γ) Το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα συνταχθεί με αφετηρία πιθανή ημερομηνία έναρξης του
έργου την 01.12.2019, με βάση τους μηνιαίους και τριμηνιαίους ρυθμούς διακίνησης του Συμφωνητικού και θα
αναφέρει τον αριθμό των οκταώρων φυλακών (βάρδιες).
δ)Πίνακες Τεχνικών χαρακτηριστικών του προωθητή, του εκσκαφέα και της κρουστικής σφύρας
συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στη Διακήρυξη και
με τα απαιτούμενα στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους και συνημμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
τους.
3) Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού
Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Προσφέροντα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής
στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός χωριστά, γραφείο επιμετρήσεων και τον Επιβλέποντα
Μηχανικό του Προσφέροντος, που θα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων ή Ορυκτών Πόρων.
4) Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κλπ
4.1 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO
14001 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων τη
στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει
στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 241.480,00€.
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- Eγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 90η ημέρα από
την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 30 του Τεύχους "Ειδικοί Όροι" της
Διακήρυξης.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οποιαδήποτε νομική μορφή.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/10/2019
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 29/03/2020

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/10/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στην Αίθουσα Διαγωνισμών (Β-14) που
βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Νέου Διοικητηρίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην
ΣΤΕΠΟ).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Ανώνυμων Εταιρειών ή οι
αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Για την άσκηση προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι προσφυγές για τη Διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ, σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε
γνώση του προσφεύγοντος.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2463052225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Karanaki@dei.com.gr 
Φαξ:  +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:president@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
www.dei.gr
mailto:E.Karanaki@dei.com.gr
www.dei.gr
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