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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο Χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παλαμάς Αχιλλέας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dei.gr
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:
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/KΛΑΔΟΣ
OΡYXEIOY ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πιλαλίδη Κωνσταντίνο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: K.Pilalidis@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052678
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dei.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Κ. ΠΡΟΜ./ΤΣΕ&Υ
Ταχ. διεύθυνση: 23ο χλμ Π.E.O. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαυρογενίδου Παρθένα
Τηλέφωνο: +030 2463052241
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: P.Mavrogenidou@dei.gr
Φαξ: +030 2463052237
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
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:
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,68 x 106 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων
σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση
Αριθμός αναφοράς: 2021.007/ΛΚΔΜ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45112000 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Mε τη σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην
έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή πραγματοποίηση του έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά,
απόθεση και διάστρωση 5,68 x 106 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του
Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση»

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 363 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην
έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση
και διάστρωση 5,68 x 106 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου
Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να
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είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της
Σύμβασης.
2 Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής επί μέρους έργα:
ΑΤ 1: Διάτρηση, εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά και απόθεση - διάστρωση 4.000.000 M3στ. σκληρών και
ημίσκληρων σχηματισμών από την προτομή και την πρώτη τομή υπερκειμένων του Τομέα 6 του Ορυχείου
Νοτίου Πεδίου, με μεταφορά προς την εσωτερική απόθεση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
του έργου (Απόσταση μεταφοράς 3,64 Km μετρημένη επί σχεδίου με βάση το προτεινόμενο δρομολόγιο και
μεσοσταθμική κλίση 0,211%).
ΑΤ 2: Διάτρηση, εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά και απόθεση - διάστρωση 1.680.000 M3στ. σκληρών και
ημίσκληρων σχηματισμών από την Τρίτη τομή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, με μεταφορά προς την
εσωτερική απόθεση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 2,21
Km, μεσοσταθμική κλίση 0,567%).
ΑΤ 3: Εργασία 1200 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.
AT 4: Εργασία 1000 ωρών εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥540 ΗΡ και κάδου ≥6,5 m³, για διάφορες εργασίες στην
περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
AT 5: Εργασία 1200 ωρών ισοπεδωτή (grader) τύπου CATERPILLAR 14G και ιπποδύναμης 200 HP κατ’
ελάχιστον και έτους κατασκευής μετά το 1996, για διάφορες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Το είδος των υλικών, που θα διακινηθούν αναφέρεται λεπτομερώς στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή –
Προδιαγραφές».
Το ποσοστό των σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών που αναμένεται να συναντηθούν στην περιοχή
διακίνησης των σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών ανέρχεται μέχρι το 40% των συνολικών εκσκαφών της
ΑΤ 1 και μέχρι το 70% των συνολικών εκσκαφών της ΑΤ2.
Ο συνιστώμενος εξοπλισμός για τη διάτρηση, εξόρυξη, φόρτωση και μεταφορά των υλικών αναφέρεται στο
Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές».
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης, η Επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο
δεν είναι σε θέση να εκτελέσει εργασίες προμήθειας, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα σε διαδικασίες έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αγοράς, μεταφοράς και
κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και να εκτελεί, σε συνεννόηση με τον Τομέα Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών
του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, τις σχετικές εργασίες προμήθειας εκρηκτικών υλών και επιστροφής πιθανών
πλεοναζόντων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών.
Τα αρχικά πρανή και δάπεδα της Εργολαβίας θα είναι τα τελικά πρανή και δάπεδα που θα έχουν διαμορφωθεί
μέχρι την έναρξη του έργου από εργασίες του πάγιου εξοπλισμού του Ορυχείου ή προηγουμένων Εργολαβιών
και τα οποία είναι δυνατό να διαφέρουν από τα εμφανιζόμενα στο σχέδιο ΟΝΠ/2642.
Οι περιοχές εργασίας του εξοπλισμού του Αναδόχου θα καθορίζονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιτόπου
του έργου, προκειμένου χρονικά η διακίνηση των υλικών να συμφωνεί με το πρόγραμμα λειτουργίας του
Ορυχείου.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 242 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 16
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Μέχρι του χρονικού σημείου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά την ισόχρονη παράταση της ισχύος
της σύμβασης
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 κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασηςνα προβεί:
1 στην αύξηση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)
2 στη μείωση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
3 στη μείωση της χρονικής ισχύος της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
4 σε ισόχρονη παράταση της ισχύος της σύμβασης.
Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα το Ν.4412/2016 και τις λειτουργικές ανάγκες
της Επιχείρησης, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά
από τον Ανάδοχο με τις ίδιες τιμές μονάδας και χωρίς αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.

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:
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:
α) στο ΜΕΕΠ για Έργα αποκάλυψης μεταλλείων ή οδοποιίας εφόσον είναι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
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
προσώπωντα 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
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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 απαιτήσεις
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 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 καταστάσεις,
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.
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
-Βεβαιώσεις συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
-Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή
-αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή
-ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης).
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
1 Απαιτούμενη εμπειρία
α1. Διάθεση Εργοληπτικού πτυχίου
Κάθε προσφέρων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ για Έργα αποκάλυψης μεταλλείων ή
οδοποιίας τάξης 3ης και άνω εφόσον είναι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή 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.
α2. 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 παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο
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διαγωνιζόμενος προσφέρει. Παρόμοιο αντικείμενο είναι οι εργασίες εκσκαφής, φόρτωσης, μεταφοράς, απόθεσης
και διάστρωσης υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων υλικών.
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 αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
το αντικείμενο της σύμβασης
ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
το αντικείμενο της σύμβασης
η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
- Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των διαγωνιζόμενων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη
συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους, επί ποινή αποκλεισμού.
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 διάθεση προσωπικού
Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Προσφέροντα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής
στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός χωριστά και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του
Προσφέροντος, που θα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων ή Ορυκτών Πόρων.
3 Απαιτήσεις για διάθεση εξοπλισμού
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), η οποία θα συνοδεύει τον παραπάνω Πίνακα.
γ) Το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου, με βάση τους μηνιαίους και τριμηνιαίους ρυθμούς διακίνησης του
Συμφωνητικού και θα αναφέρει τον αριθμό των οκταώρων φυλακών(βάρδιες).
Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις των παραπάνω παραγράφων 3.2.Γ.2 και 3.2.Γ.3 θα προσκομιστούν από την 1ο
τεχνικά αποδεκτό μειοδότη του διαγωνισμού στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Έργου, όπου και θα ελεγχθούν
για την ακρίβειά τους, σε συμφωνία με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό.
δ) Τα Φ/Α των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου, για τα οποία η χρέωση θα γίνεται με το
σύστημα της ωριαίας αντιμισθίας εξοπλισμού, ήτοι του προωθητή, εκσκαφέα και του ισοπεδωτή, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους
III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
- Eγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 124.840,00 €

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
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1.Η δαπάνη θα προβλεφθεί στους Προϋπολογισμούς Εκμετάλλευσης της ΔΛΚΔΜ/ΚΟΝΠ για τα έτη 2022 (40%)
και 2023 (60%). Λογαριασμός χρέωσης: 6207800000, Κέντρο Κόστους 1121 και Εντολή Δραστηριότητας 2231.
2. Οι πληρωμές θα γίνονται ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον:
α. έχουν τηρηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγραφόμενες προθεσμίες και διαδικασίες στις παραγράφους 16.1.1 και
16.1.2 του τεύχους 4 "Ειδικοί Όροι".
β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 16.1.4 και 16.1.5 του τεύχους 4 "Ειδικοί Όροι".,
μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση
γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω παραγράφων 16.1.3 και 16.1.6 του
τεύχους 4 "Ειδικοί Όροι".
-Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην προσκόμιση των
δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση.
III.1.8)

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

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.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/01/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 23/07/2022

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/01/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β – 18).
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 ΑΕ 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.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής
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VI.4.1)

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

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΕ&Υ)
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
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
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΕ&Υ)
Ταχ. διεύθυνση: ΤΘ 21, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Πόλη: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Ταχ. κωδικός: 502 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.Palamas@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2463052283
Φαξ: +30 2463052237
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dei.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/12/2021

