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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
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 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@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
23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21
Πτολεμαΐδα
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πύρτσες Σπυρίδων
Τηλέφωνο: +030 2463052632
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: S.Pyrtses@dei.com.gr
Φαξ: +030 2463052676
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/TΣΠΕΥ
23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πτολεμαΐδα
502 00
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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:
Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων και βλαβών εκσκαφέων και αποθετών του ΛΚΔΜ.
Αριθμός αναφοράς: 2019.110/ΛΚΔΜ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50530000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή
εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας «Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων και βλαβών εκσκαφέων και
αποθετών του ΛΚΔΜ». Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος να απασχολεί καθημερινά (κατά τις εργάσιμες
ημέρες) όλο το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται για την έγκαιρη εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 5 του Τεύχους «Ειδικοί Όροι» της παρούσας Σύμβασης.
Η Διακήρυξη αφορά σε μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής, και βελτίωσης κατά τη διάρκεια των
ετήσιων συντηρήσεων όπως και εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε εκσκαφείς και αποθέτες των Ορυχείων
του ΛΚΔΜ.
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται στους χώρους των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου, Πεδίου
Καρδιάς, Κυρίου Πεδίου και Πεδίου Αμυνταίου, όπως και στον ευρύτερο χώρο του ΛΚΔΜ που τα περιβάλει,
σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Επιχείρησης.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 496 214.00 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:
Tα Ορυχεία Νοτίου Πεδίου, Πεδίου Καρδιάς και Κυρίου Πεδίου καθώς και στον ευρύτερο χώρο του Λιγνιτικού
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).
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II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή
εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο «Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων και βλαβών
εκσκαφέων και αποθετών του ΛΚΔΜ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι
κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της
Σύμβασης.
Στην έννοια του υπόψη αντικειμένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατά τις εργάσιμες ημέρες όλο το αναγκαίο προσωπικό και τον
εξοπλισμό, που απαιτούνται για την έγκαιρη ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσίας, όπως αυτά αναφέρονται
αναλυτικά στα άρθρα 5 & 7 του τεύχους «Ειδικοί Όροι» της παρούσας Διακήρυξης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 997 476.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατό η Επιχείρηση να προβεί είτε κατά την ανάθεση είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στην
παράταση της διάρκειας της Σύμβασης έως 100%.

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:
Είναι δυνατό η Επιχείρηση να προβεί είτε κατά την ανάθεση είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στην
αυξομείωση της αρχικής αξίας της από -30% έως +50% (αυξομείωση των προβλεπόμενων ποσοτήτων κατά
τη συμβατική διάρκεια) ή/και στην αυξομείωση του συμβατικού χρόνου από -30% έως +100%, σύμφωνα με τη
διαμόρφωση των αναγκών της.
Οι παραπάνω προαιρέσεις είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο και γνωστοποιούνται εγκαίρως εγγράφως πριν
την ενεργοποίησή τους.

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:
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Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε
μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή
στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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 19.949,52 €.
- 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 60η ημέρα από
την ημερομηνία έκδοσης τουΤιμολογίου με τις πρϋποθέσεις του Άρθρου 11 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.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

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: 20/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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
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Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 18/07/2020
IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ,
23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.
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.

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
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@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
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Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕ&Υ)
ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
502 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/12/2019

