Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-1690

Αντικείμενο : «Τεχνική, διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΠΑΝ ετήσιας διάρκειας» συνολικού
Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €341.687,50 πλέον ΦΠΑ
Το παρόν συμπλήρωμα Νο 3 εκδίδεται προκειμένου να:
1.

Τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της εν λόγω Πρόσκλησης και αυξηθεί στο συνολικό ποσό σε Ευρώ
394.922,50€ πλέον ΦΠΑ, χωρίς να αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

2.

Τροποποιηθεί το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σε ποσό των Ευρώ 7.898,45€.

3. Αντικατασταθεί το Παράρτημα Ια-Τιμολόγιο Προσφοράς και το Παράρτημα Ιβ- Προμέτρηση
Προϋπολογισμός ως ακολούθως:

Π αράρτημα Ια.Τιμολόγιο Π ροσφ οράς

Π ρόσκληση:ΔΠ ΛΠ -1690

Αντικείμενο:«Τεχνική & Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΕΠ ΑΝ ετήσιας διάρκειας»
Α/Α

ΑΡΘ ΡΟ
Π ΡΟ ΣΚΛ

Π ΕΡΙΓΡΑΦ Η

1

Διπλω ματούχος Μ ηχανολόγος Μ ηχανικός Π Ε

2.1

2

Διπλω ματούχος Χημικός Μ ηχανικός Π Ε

2.2

3

Π τυχιούχοιΧημικοίΠ Ε

2.3

4

Π τυχιούχοιΠ ληροφ ορικής Π Ε

2.4

5

Π τυχιούχοιΔιοικητικοοικονομικου Π Ε

2.5

6

Π τυχιούχοιΔιοικητικοοικονομικου Π Ε

2.6

7

ΛοιποίΠ τυχιούχοιΜ ηχανικοίΤΕ

2.7

8

ΔιοικητικοοικονομικοίΕπιμελητές ΔΕ

2.8

9

Κλητήρες

2.9

10 Μ ηχατεχνικοί

2.10

Απασχόληση εκτός έδρας επιστημονικού προσω πικού (διαμονή,
11
διατροφ ή)

2.11

12 Εισιτήρια (ακτοπλοϊκά,αεροπορικά κ.λ.π.)
13

Μ Ο Ν ΑΔΑ
Μ ΕΤΡΗ ΣΗ Σ

ΤΙΜ Η Μ Ο Ν ΑΔΑΣ (€) (ολογρά φ ω ς)

12.000,00

Δώ δεκα χιλιάδες

Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνας
(ΑΜ )
Η μέρες
Κατ'αποκοπή

Απολογιστικά επιπρόσθετες ώ ρες Μ ηχανοτεχνίτη,λόγω
απασχόλησης του σε πρόγραμμα βάρδιας

ΤΙΜ Η Μ Ο Ν ΑΔΑΣ
(€) (α ριθμητικώ ς)

Ώ ρες

1
Χαλκοκονδύλη 22
104 32, Αθήνα
dei.gr

+30 210 523 0301

Π αράρτημα Ιβ.Π ρομέτρηση - Π ροϋπολογισμός Π ροσφ οράς

Π ρό σκληση:ΔΠ ΛΠ -1690

Αντικείμενο:«Τεχνική & Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΕΠ ΑΝ ετήσιας διάρκειας»

Α/Α

ΑΡΘ ΡΟ
Π ΡΟ ΣΚΛ

Π ΕΡΙΓΡΑΦ Η

1

Διπλω ματούχος Μ ηχανολόγος Μ ηχανικός Π Ε

2.1

2

Διπλω ματούχος Χημικός Μ ηχανικός Π Ε

2.2

3

Π τυχιούχοιΧημικοίΠ Ε

2.3

4

Π τυχιούχοιΠ ληροφ ορικής Π Ε

2.4

5

Π τυχιούχοιΔιοικητικοοικονομικου Π Ε

2.5

6

Π τυχιούχοιΔιοικητικοοικονομικου Π Ε

2.6

7

ΛοιποίΠ τυχιούχοιΜ ηχανικοίΤΕ

2.7

8

ΔιοικητικοοικονομικοίΕπιμελητές ΔΕ

2.8

9

Κλητήρες

2.9

10 Μ ηχατεχνικοί

2.10

Απασχόληση εκτός έδρας επιστημονικού προσω πικού (διαμονή,
11
διατροφ ή)

2.11

12 Εισιτήρια (ακτοπλοϊκά,αεροπορικά κ.λ.π.)

Απολογιστικά επιπρόσθετες ώ ρες Μ ηχανοτεχνίτη,λόγω
13
απασχόλησης του σε πρόγραμμα βάρδιας

Μ Ο Ν ΑΔΑ
Μ ΕΤΡΗ ΣΗ Σ

Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )
Ανθρω πομήνα ς
(ΑΜ )

Π Ο ΣΟ ΤΗ ΤΑ

ΤΙΜ Η Μ Ο Ν ΑΔΑΣ
ΣΥΝ Ο ΛΙΚΗ ΤΙΜ Η (€) (α ριθμητικώ ς)
(€) (α ριθμητικώ ς)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Η μέρες

300

Κατ'αποκοπή

1,00

Ώ ρες

470

12.000,00

12.000,00

Σύνολο α ριθμητικώ ς και ο λογρ άφ ω ς:

Δεδομένου της αλλαγής, με το Συμπλήρωμα Νο 3, των εντύπων της οικονομικής προσφοράς
(Παραρτήματα Ια- Τιμολόγιο Προσφοράς και Ιβ-Προμέτρηση Προϋπολογισμός), θα έπρεπε
συνέπεια αυτού να αλλάξουν και τα στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.
Λόγω αδυναμίας του Συστήματος σε τέτοια αλλαγή η συμπλήρωση των οικονομικών
στοιχείων στην πλατφόρμα θα γίνει από εσάς ενδεικτικά δεδομένου ότι κατά την οικονομική
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη μόνο η υποβαλλόμενη από εσάς σε μορφή pdf
οικονομική προσφορά (παράγραφος 13.4 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης).
4.

Τροποποιηθεί η παράγραφος 3.2.Γ.1 Απαιτούμενη Εμπειρία, του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης, ως
ακολούθως:
«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 παρεμφερές αντικείμενο και συνολικού αθροιστικού Συμβατικού τιμήματος τουλάχιστον
εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€), εκ των οποίων τουλάχιστον μία σύμβαση να έχει συμβατικό τίμημα
εικοσιπέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000€) και άνω.
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
οι κατηγορίες των υπηρεσιών του αντικειμένου 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.
- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη
συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους.
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.»
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5.

Τροποποιηθεί η παράγραφος 6.2 του Άρθρου 6 – Τρόπος Πληρωμής, του Τεύχους 3 Ειδικοί Όροι, ως
ακολούθως:
«6.2 Έκαστο τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα της ΔΕΗ και μαζί με την αντίστοιχη πιστοποίηση
συνοδευόμενη με αντίγραφο της εντολής αγοράς θα υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο
στην αρμόδια Διεύθυνση με διαβιβαστική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα
επισυναπτόμενα έγγραφα.
Για την καταβολή απολογιστικά, των εξόδων μετακίνησης για απασχόληση εκτός έδρας, θα
γίνεται με την κατάθεση των αντίστοιχων παραστατικών (εισιτήρια, κάρτα επιβίβασης κτλ.) και
αποζημιώνονται σύμφωνα με το Άρθρο Α/Α 12 του Παραρτήματος Ια - Τιμολόγιο Προσφοράς.».

6.

Παραταθεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 01.08.2022, αντί στις 25.07.2022 και ώρα
12:00 μμ.

7.

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
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