ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

8.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Εγκρίνεται

(ΣΟΔΙΔ IV Έκδοση 1η -04.09.1996/Κεφ.ΙΓ, Άρθρο 114, Παρ.1)
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ΤΕΥΧΟΣ 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1

ΟΝΟΜΑ & ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
TΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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ΤΕΥΧΟΣ 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ Α.Ε), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32,
Αθήνα, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
• του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016,
• της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, η οποία έχει
αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn,
τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) , σε
διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας:
α) Αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρηση και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου κεντρικού
πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που
είναι εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο
Αμυνταίου) ,
συνολικού Προϋπολογισμού, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης €8.000,00 (χωρίς
ΦΠΑ).
Αναλυτικά για την υπηρεσία α):€5.000,00 (χωρίς τον ΦΠΑ)
και για την υπηρεσία β):€3.000,00, (χωρίς τον ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η
οποία προσδιορίζεται βάσει της συνολικής τιμής του τιμολογίου προσφοράς.
Ο Προσφέρων θα συμπληρώσει το Τιμολόγιο Προσφοράς αναλυτικά για κάθε είδος.
Άρθρο 1
Όνομα & Διεύθυνση Υπηρεσίας Αρμόδιας για τον Διαγωνισμό, τόπος, τρόπος &
χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
1.1

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Κεντρικής
Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα.
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή για τεχνικά θέματα τηλ. 210
5109518 και τον κ.Β. Βουδούρη για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109478.

1.2

Η υποβολή των Προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00
έως 15:00) στο Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7 ο όροφο, στην ανωτέρω διεύθυνση,
έως τις 19.04.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
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προσφορών).
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης
αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το
περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.
Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29,
10432, Αθήνα στο Γραφείο 303, 3ο όροφο, στις 19.04.2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών.
Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές που θα παραδοθούν σφραγισμένες στο
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
1.3

Ο φάκελος που περιέχει την Προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το
Όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την Προσφορά και
επίσης:
"Προσφορά για τον Διαγωνισμό ΔΚΥΟΡ-Z1201100005942/19.04.18’’
α) Αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρηση και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών
συστημάτων, που είναι εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο
Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου)
Άρθρο 2
∆ικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού

Στη διαγωνιστική διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι
Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι
οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής τους
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

οι ενδιαφερόμενοι
εγκατεστημένοι σε
ή εμπορικά μητρώα
για επαγγελματική

Ο Οικονομικός φορέας που θα αναλάβει το έργο πρέπει να πιστοποιημένος συνεργάτης της
Microsoft και να διαθέτει έμπειρο προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε Server
Virtualization Hyper-V, Microsoft Server 2012 R2 (Domain naming system, Active
Directory, Group Policy).
Άρθρο 3
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των «Όρων και
Οδηγιών του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία», διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297 του ν.4412/2016, μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: http://www.dei.gr Ανακοινώσεις Διακηρύξεων,
όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
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ΤΕΥΧΟΣ 2
ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1

Τεύχη και έγγραφα της διακήρυξης

Άρθρο 2

Προϋπολοyισμός αντικειμένου διαγωνισμού - προσφορά

Άρθρο 3

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

Άρθρο 4

Υποβαλλόμενα στοιχεία

Άρθρο 5

Περιεχόμενο

Άρθρο 6

Παραλαβή, Αποσφράγιση Προσφορών

Άρθρο 7

Αξιολόγηση Προσφορών

Άρθρο 8

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων

Άρθρο 9

Κατακύρωση-Αναγγελία Ανάθεσης-Ματαίωση

Άρθρο 10

Κατάρτιση Σύμβασης

Άρθρο 11

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε.

Προσφοράς
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ΤΕΥΧΟΣ 2
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Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της διακήρυξης
H παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7. ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ &
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των
όρων καθενός απ’ αυτά , σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην
ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.
Άρθρο 2
Προϋπολοyισμός αντικειμένου διαγωνισμού - προσφορά
2.1

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του αντικειμένου του διαγωνισμού ανέρχεται σε
οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000,00 χωρίς ΦΠΑ).
Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

2.2

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές γιο την ΔΕΗ και θα περιλαμβάνουν όλες
τις νόμιμες επιβαρύνσεις εκτός οπό τον ισχύοντα εκάστοτε ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει
την Επιχείρηση.
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Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06%
(άρθρο 350, παρ.3 του ν.4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
2.3

Οι Προσφέροντες συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά ως προς τη μορφή
και το περιεχόμενο με βάση το Τιμολόγιο Προσφοράς.
Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στο παραπάνω έντυπο πρέπει απαραίτητα
να γίνει με ευκρίνεια.

2.4

Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή.
'Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

3.1

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται οπό την επομένη της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε.,
με τη συναίνεση των προσφερόντων.

3.2

Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί
μπορούν να επιστραφούν στους Διαγωνιζόμενους.
Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στην Υπηρεσία που διενεργεί τη
διαδικασία, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τη νέα
ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης των προσφορών εκ νέου τυχόν δηλώσεις,
δικαιολογητικά και στοιχεία των οποίων η ισχύς δεν επαρκεί μέχρι τη νέα ως άνω
ημερομηνία.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα στοιχεία

4.1

Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ακριβές
αντίγραφο. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι
συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αλλοδαπών
Επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.2

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

4.3

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που
περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές.

4.4

Προθεσμία υπογραφής Υπευθύνων Δηλώσεων:
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 των
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή
ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε συμμόρφωσης με τους
όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα
καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών. Η ημερομηνία υπογραφής τους θα μπορεί να είναι
προγενέστερη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών μέχρι
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

1.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο Προσφοράς
Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς
Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, που ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα
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αναγράφεται ο τίτλος της παροχής Υπηρεσίας και στο επάνω αριστερά τμήμα του
Φακέλου θα αναγράφεται η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου και η επαγγελματική του
διεύθυνση.
Η πρωτότυπη προσφορά του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες
τις σελίδες από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα.
Όλες οι σελίδες της προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αριθμημένες και
να αναγράφεται το πλήθος των σελίδων που απαρτίζεται η προσφορά (π.χ 1/15).
Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α και το ΦΑΚΕΛΟ B (Οικονομική
Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται
στις αντίστοιχες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ
B (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία
που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου αυτού.
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές
πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από
τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του
διαγωνιζομένου να σημαίνονται κατάλληλα και ενδεχομένως να τοποθετούνται σε
ειδικό υποφάκελο της προσφοράς με το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικά Στοιχεία
Προσφοράς».
Στην περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται ρητή
αναφορά
των
διαγωνιζόμενων
στις επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη
στοιχείων ως εμπιστευτικών.
Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από την Επιτροπή Προμηθειών και τις
αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
257 του ν. 4412/2016.
2.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει :

2.1

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Αποδοχής των όρων διαγωνιστικής
διαδικασίας και σύμβασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α που χορηγήθηκε από τη
ΔΕΗ Α.Ε..

2.2

Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του ν.1599/1986
Με την ως άνω Υ.Δ. ο διαγωνιζόμενος όταν είναι νομικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:
α. είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας
……….…. και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και ειδικότερα το ν.3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων
στο αντίστοιχο μητρώο, όπως ισχύει.
β. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι διαχειριστές του νομικού
προσώπου είναι:
− ……………………………………….
− ………………………….…………..
− ……………………………….………
γ. νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …………….…….
δ. το νομικό πρόσωπο νομίμως, δια των αρμοδίων οργάνων του:
δ.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό
να συναφθεί η υπόψη Σύμβαση

……………………….., προκειμένου

δ.2 όρισε τον/τους ……………….………………. να υπογράψουν την προσφορά
δ.3 όρισε τον ………………….……………. ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι
κάτοικος ………..….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που
έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. Ο ορισμός αντικλήτου είναι
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υποχρεωτικός μόνο για τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα
στην περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισμός του μπορεί να
γίνει και μετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής, αίτημα το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ικανοποιήσει
αμελλητί.
δ.4

όρισε τον/τους ……………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά
την αποσφράγιση των προσφορών.

Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω ΥΔ θα καλύπτει τις παρ.α,
δ.3 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των προσφορών την
δ.4, εφόσον το επιθυμεί.
2.3

Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του ν.1599/1986 με την οποία ο διαγωνιζόμενος
δεσμεύεται για τη μη συνδρομή των παρακάτω υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού:
α. ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
- της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως
εκάστοτε ισχύει,
- της απάτης σύμφωνα και με το ν. 2803/2000 (Α·48) ως
εκάστοτε ισχύει,
- για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,
- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας σύμφωνα και με το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε
ισχύει,
- της παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα και
με το ν.4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει,
- της μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
β. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
γ. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ.δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
ε. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές
στ.δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
ζ. ότι θα υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας και επί
ποινής
αποκλεισμού τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά της παρ. 4.

2.4

Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α τα απαιτούμενα των
παραπάνω παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 θα απορρίπτονται. Η υποβολή εκ
των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν ένσταση δεν είναι αποδεκτή.
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3.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ B (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει:
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει το «Τιμολόγιο Προσφοράς”
συμπληρωμένο σύμφωνα με την πρόσκληση. Η συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να
είναι σαφής, ευδιάκριτη και να γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

4. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΦΑΚΕΛΟ Α)
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή μέρος των
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω Υπεύθυνες
Δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται
παρακάτω:
4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
λόγους:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σελ. 42),
β. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α·48),

δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),

στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α` 215).
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά:
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i.

τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ,

ii.

τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.,
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του
και τον Πρόεδρό του όταν ο διαγωνιζόμενος είναι συνεταιρισμός.
4.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
4.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο διαγωνιζόμενος/υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
4.4 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο
διαγωνιζόμενος/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήμερος ως προς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
4.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
4.6 Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιμελητηρίου ή/και άλλου επαγγελματικού φορέα,
με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος/υποψήφιος ανάδοχος,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1, 4.2,
4.4 και 4.5 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα
λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση θα
δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
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διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση, στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 4.4 και 4.5 και ο αποκλεισμός είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο διαγωνιζόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν.4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, δεν
εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.
4.7 Επικαιροποιημένη υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι:
α. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
β. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αναθέτουσας αρχής/
αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
γ. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
δ. Δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια
ότι μέλη του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη της
σύμβασης που ενεργεί εξ ονόματος αυτής, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της
έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και
την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή ότι δεν
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν δύναται να θεραπευτεί,
ε. Δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού,
στ. Δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή του
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 280 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί.
4.8 Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης της
παραγράφου 2.2 , ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και
νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

- 13 -

Άρθρο 6
Παραλαβή, Αποσφράγιση Προσφορών
6.1 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο,
από την αρμόδια Επιτροπή. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την
οριζόμενη στην πρόσκληση (άρθρο 1, παρ.1.2) ημερομηνία, ώρα και τόπο.
6.2
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την
επωνυμία τους στο Πρακτικό, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας
λήξεως παραλαβής προσφορών, η Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του
Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό
τα ονόματα των αντίστοιχων Διαγωνιζομένων οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη
διαδικασία παραλαβής των προσφορών.
6.3

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με
την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των
ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν βρεθούν και οι δύο
φάκελοι, τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη,
χωρίς δικαίωμα Ένστασης.

6.4

Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία
που υπάρχουν εκεί. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η
Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν
θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει
τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του
Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς.

6.5

Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται, επί
αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β. Η επιστροφή αυτή
πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 8 του
παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε
δεν έχει υποβάλει Ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως
στην Επιτροπή ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα επιστραφεί στον Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν
απορριπτικής απόφασης της ΔΕΗ επί της Ενστάσεώς του.
Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της.

6.6 Μετά την απόφαση της ΔΕΗ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή
αποσφραγίζει, με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους
ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα
και στοιχεία που υπάρχουν. Ακολούθως η Επιτροπή ανακοινώνει στους
παρευρισκόμενους τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
6.7 Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι
οποίοι παρευρίσκονται, εφόσον το επιθυμούν.
Άρθρο 7
Αξιολόγηση Προσφορών
Το κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά η οποία θα προσδιορισθεί βάσει της
συνολικής τιμής του τιμολογίου προσφοράς.
Το συνολικό τίμημα της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο θα λαμβάνεται ως ορθή η ολόγραφη προσφορά.
Ο ΦΠΑ επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ ΑΕ, δε
θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δε λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων, ο
αναθέτων φορέας επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση παρουσία εκπροσώπων όσων
υπέβαλαν τελικές ισότιμες προσφορές.
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της σειράς
μειοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε
περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοτιμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης
τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή προσκαλείται/ούνται ο /οι προσφέρων/οντες
για τον/τους οποίο/ους πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας
κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών. από τη σχετική ειδοποίηση, που του/τους αποστέλλεται
εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκομίσει/ουν τα αποδεικτικά
της παραγράφου 4 του Άρθρου 5 .
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσης κρίνονται
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης
εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6)
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Τα υπόψη δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στον φάκελο Α΄ του άρθρου 5 παρ.2 της
παρούσας θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική
διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
συνημμένα έγγραφα - δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε κλειστό
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α)

Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

β)

Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού».

γ)

Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού

δ)

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
παρέχεται προθεσμία στο/στους μειοδότη/ες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα
συμπληρώσει/ουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς.
Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, τότε
προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά να
προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση αυτών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν υποβάλει
εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω
διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της σύμβασης να προσκομίσει τα υπόψη
δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει -προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Πριν από την κοινοποίηση στον/στους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους της απόφασης
κατακύρωσης αυτός/οι προσκαλείται/ούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται/ούνται να
επικαιροποιήσει/ουν όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις.
Άρθρο 8
Ενστάσεις Διαγωνιζομένων
Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ Α.Ε.,
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δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά κάθε εκτελεστής πράξης της Επιχείρησης, που
σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα
συμφέροντά του.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για το Διαγωνισμό Υπηρεσία, σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση
του ενιστάμενου. Ειδικά για την υποβολή ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της
Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία
αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται
με την κατάθεση της ένστασης καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό επιστρέφεται με
πράξη του αναθέτοντος φορέα αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. Η
απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους
ενιστάμενους.
Άρθρο 9
Κατακύρωση-Αναγγελία Ανάθεσης-Ματαίωση
Η Διαδικασία ολοκληρώνεται, με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα
εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης.
Η κατακύρωση ανάθεσης της Υπηρεσίας, γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή
ανάθεσης με την οποία αυτός καλείται εντός 10 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή
Σύμβασης.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:
α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών ή λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των διαγωνιζομένων.
β.κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
Επίσης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα:
1. να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, εφόσον
κρίνει ότι:
α. η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον
επηρεασμό του αποτελέσματος.
β. το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.
γ.
δ.
ε.

ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.
μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.
δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας.

2. να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Άρθρο 10
Κατάρτιση Σύμβασης
Η Σύμβαση για την εκτέλεση της Υπηρεσίας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.
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Άρθρο 11
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του
Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και
τευχών του Διαγωνισμού.
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη Διακήρυξη. Οι τροποποιήσεις αυτές θα
περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της Διακήρυξης, τα οποία θα αναρτούνται
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δε θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους
Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε
δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την
προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει
δεκτή η προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που
συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι
τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ Α.Ε. από τη
Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να
τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος
της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί
κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της
Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό του των νομίμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου
ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του
προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κλπ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εργασίες Αναβάθμισης
Κεντρικού
πληροφοριακού
συστήματος ΔΚΥΟΡ
Εργασίες Συντήρησης &
Τεχνικής Υποστήριξης
του αναβαθμισμένου
κεντρικού
πληροφοριακού
συστήματος της ΔΚΥΟΡ
καθώς & των
περιφερειακών
συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο
ΛΚΔΜ (Διοικητήριο
Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σειρά

1

Μήνες

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ
(σε € άνευ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 4
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Άρθρο 3

Τιμές-Συμβατικό Τίμημα

Άρθρο 4

Προθεσμίες πέρατος

Άρθρο 5

Ευθύνες Αναδόχου

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο 7

Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά

Άρθρο 8

Ασφάλιση του Έργου

Άρθρο 9

Εκπροσώπηση Επιχείρησης

Άρθρο 10

Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Άρθρο 11

Δίκαιο της Σύμβασης

Άρθρο 12

Ανωτέρα Βία

Άρθρο 13

Καταγγελία της Σύμβασης

Άρθρο 14

Ισχύς της Σύμβασης

Άρθρο 15

Επίλυση Διαφορών
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)
ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα την ................................. μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.(ΔΕΗ Α.Ε.) εφεξής καλούμενης ή «ΔΕΗ » ή «Επιχείρηση» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 τ. κ. 104 32, και εκπροσωπείται νόμιμα γιο την
υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κωνσταντίνο Αραμπατζή,
Διευθυντή της
Διεύθυνσης
Κεντρικής
Υποστήριξης
Ορυχείων
(ΔΚΥΟΡ)
και
αφετέρου
της
εταιρείας.................................................................. εφεξής καλουμένης «Ανάδοχος»
που εδρεύει ........................, οδός ................................... και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. .................................. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν
αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα :
Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
α. Το Συμφωνητικό.
β. Τιμολόγιο Προσφοράς
γ. Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Τους Γενικούς όρους
ε. Ασφαλίσεις
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει
τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές
στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.
3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη
μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσίας και ότι
όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της,
καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής,
που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος,
ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την
ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
Παροχής Υπηρεσίας πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις
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διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά
στη Σύμβαση.
4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι
κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο
εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ).
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση
να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της παροχής
των υπηρεσιών:
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών
συστημάτων, που είναι εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας
και Ορυχείο Αμυνταίου) .
Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται ό,τι αναλυτικά
περιγράφεται στο τεύχος 5 της παρούσας Διακήρυξης.
Άρθρο 3
Τιμές-Συμβατικό Τίμημα
Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή και
περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις της ΔΕΗ Α. Ε . εκτός του ΦΠΑ ο οποlος όπως
εκάστοτε ισχύει βαρύνει τη ΔΕΗ Α. Ε.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την Παροχή
Υπηρεσίας ανέρχεται σε
........................................................................ (ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς)
€ ................. χωρίς ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (άρθρο
350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
Αναλυτικά το συμβατικό τίμημα και οι τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών παρατίθενται
κατωτέρω:
Α/Α

1

2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εργασίες Αναβάθμισης
κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος ΔΚΥΟΡ.
Εργασίες Συντήρησης και
Τεχνικής Υποστήριξης του
αναβαθμισμένου
κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος της ΔΚΥΟΡ
καθώς και των
περιφερειακών
συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ
(Διοικητήριο Πτολεμαΐδας
και Ορυχείο Αμυνταίου).

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Σειρά

Μήνες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

…………..

…………………….

……………………

…………………………

1

3

ΣΥΝΟΛΟ
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Άρθρο 4
Προθεσμίες πέρατος
Ένας (1) μήνας για το είδος 1 και τρείς (3) μήνες για το είδος 2 του άρθρου 3 του
παρόντος συμφωνητικού από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5
Ευθύνες Αναδόχου
5.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται:
α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού
του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε
ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και
αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμία τις ζημιές που
προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων,
άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
5.3 Η αρμόδια Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δεν φέρουν καμιά ευθύνη
έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης
από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε
συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την
παροχή τους από τον Ανάδοχο.
5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην
Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις,
καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
5.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για
την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των
Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
5.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
5.7 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να
επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή
της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και ότι δεν μειώνεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και
Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
5.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Άρθρο 6
Ποινικές Ρήτρες
Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις:
Σε περίπτωση που οι εργασίες που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης δεν
πραγματοποιηθούν άρτια εντός του συμβατικού χρόνου πέρατος από υπαιτιότητα του
Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ανά ημέρα ίση
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με το 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος με μέγιστο ποσό ποινικών
ρητρών 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα
τιμήματα των τυχόν Συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
Οι Ποινικές αυτές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από τους Υπεύθυνους
υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης (βλέπε άρθρο 9 της παρούσης) και θα
παρακρατούνται από την αμέσως επομένη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον
Ανάδοχο, ή από οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από τη ΔΕΗ προς τον Ανάδοχο, ή θα
αναζητηθούν από τη ΔΕΗ με οποιαδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτή σκόπιμο.
Άρθρο 7
Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά
1. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται με πιστοποίηση εκτέλεσης των
εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Η
πιστοποίηση θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου από τους υπεύθυνους για κάθε περιοχή (ΔΚΥΟΡ, ΛΚΔΜΔιοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου, ΛΚΜ-Μεγαλόπολη Αρκαδίας).
2. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα μετά τον
μήνα προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών:
2.1 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΗ.
2.2

Φορολογική Ενημερότητα.

2.3

Ασφαλιστική Ενημερότητα.

2.4 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής
και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
2.5 Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού
του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του
τιμολογίου.
2.6 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης
των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.
2.7 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο
αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της
ΔΕΗ.
Άρθρο 8
Ασφάλιση του Έργου
1. Ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει
με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με
δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις:
α) ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου και
β) ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων.
2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μια από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν
και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις".
Άρθρο 9
Εκπροσώπηση Επιχείρησης
Η Επιχείρηση, για την επίβλεψη και τον έλεγχο της υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης
θα ορίσει υπεύθυνους και αντικαταστάτες αυτών για κάθε περιοχή (ΔΚΥΟΡ, ΛΚΔΜΔιοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου).
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Άρθρο 10
Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών
του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό
ειδική γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση,
η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει
κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να
καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.
Άρθρο 11
Δίκαιο της Σύμβασης
Η Σύμβαση αυτή θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του
Ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον
έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Επιχείρηση αμέσως και
πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση
ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει
δικαίωμα να την επικαλεσθεί.
Άρθρο 13
Καταγγελία της Σύμβασης
1. Η ΔΕΗ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτήν την παρούσα Σύμβαση πριν από τη
λήξη της, σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της.
2. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της
παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ θα
καταγγέλλει τη σύμβαση.
3. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.
4. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή στον Ανάδοχο
και οι συνέπειές της αρχίζουν την 31η ημέρα από την επίδοση. Αν μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την επίδοση αρθούν πλήρως οι λόγοι που προκάλεσαν την καταγγελία και
εφόσον γνωστοποιηθεί η άρση αυτών γραπτά και διαπιστωθεί, η καταγγελία καθίσταται
ανενεργός.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τη ΔΕΗ, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει το σύνολο των ποσών που έχει πληρωθεί στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης μέχρι την ημέρα της καταγγελίας και αντιστοιχεί σε εργασία που
δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, επιφυλασσομένων των
δικαιωμάτων της ΔΕΗ για αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν αυτή υποστεί λόγω
παράβασης από τον Ανάδοχο των όρων της παρούσας.
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Άρθρο 14
Ισχύς της Σύμβασης
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα δύο μέρη.
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η
Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.
Άρθρο 15
Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των
διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά τις υπηρεσίες για την αναβάθμιση του
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει και υπηρεσίες που θα καλύπτουν
τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος της ΔΚΥΟΡ καθώς και των περιφερειακών συστημάτων που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου).
Τα υπόψη περιφερειακά συστήματα συνεργάζονται μέσω δρομολογητών (routers) με το
κεντρικό σύστημα της ΔΚΥΟΡ.
Το υπόψη Πληροφοριακό Σύστημα, όπως θα αναφέρεται εφεξής, περιγράφεται στο
συνημμένο πίνακα με τίτλο Παράρτημα 1: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ».
Οι υπηρεσίες αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης, θα παρέχονται σύμφωνα με τους
αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και σε απόλυτη συμφωνία προς τους όρους και τις
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
Η υπηρεσία της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
της ΔΚΥΟΡ στο κτήριο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 29.
Η αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την
αντικατάσταση του εξοπλισμού διακομιστών (servers) και τη μετάπτωση της υφιστάμενης
λειτουργίας (εφαρμογές και δεδομένα) στο νέο εξοπλισμό με την ταυτόχρονη αναβάθμιση
των υφιστάμενων λειτουργικών συστημάτων (Windows Server 2008) σε Windows Server
2012 R2.
O εξοπλισμός και τα λογισμικά που απαιτούνται για την αναβάθμιση θα παραδοθούν στον
Ανάδοχο από τη ΔΕΗ.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα πραγματοποιούνται στις κάτωθι εγκαταστάσεις της
ΔΕΗ ΑΕ, στις οποίες είναι εγκατεστημένο και το πληροφοριακό σύστημα:
• Κτήριο Χαλκοκονδύλη 32 και 29 (ΓΔΟΡ και ΔΚΥΟΡ)
• Πτολεμαΐδα (Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας)
• Αμύνταιο (Κλάδος Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου)
Στις υπηρεσίες του Αναδόχου δεν περιλαμβάνονται:
- Η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού (Ηλεκτρικές παροχές,
καλωδιώσεις, κλιματισμό, πυρανίχνευση, κ.λ.π)
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- Το κόστος των ανταλλακτικών του εξοπλισμού
- Η επισκευή βλαβών που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες όπως σεισμός,
πλημμύρα, πυρκαγιά, κεραυνό, διακοπή ρεύματος κ.λ.π.
- Η επισκευή βλαβών που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων αναλωσίμων υλικών.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει προς την Επιχείρηση υπηρεσίες εκπαίδευσης
του αρμόδιου προσωπικού σε θέματα που αφορούν τη χρήση του πληροφοριακού
συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΚΥΟΡ με τη
φυσική συμμετοχή των αρμοδίων της Επιχείρησης τον 2ο μήνα από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης και μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του πληροφοριακού
συστήματος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης, εντός 10ημέρου θα εκτελέσει πλήρη έλεγχο
της κατάστασης του λογισμικού και εξοπλισμού και θα παραδώσει σχετική αναφορά
κατάστασης με παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης.
Ενδεικτικά στην αναφορά θα καταγραφεί ο εξοπλισμός, τα λειτουργικά συστήματα και
εγκατεστημένα λογισμικά και θα ενημερωθεί ο πίνακας του εξοπλισμού, λειτουργικών
συστημάτων του Παραρτήματος 1.
1.

Εργασίες αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος ΔΚΥΟΡ
Αρχικά ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για το σύνολο των
εγκατεστημένων λογισμικών και αποθηκευμένων αρχείων. Τα αντίγραφα ασφάλειας
θα αποθηκεύονται σε νέα Δικτυακή μονάδα αποθήκευσης, η οποία θα παραχωρηθεί
από τη ΔΕΗ, και θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε θέση εκτός της αίθουσας του
πληροφοριακού συστήματος. Η ΔΕΗ θα παραδώσει στον Ανάδοχο τον κάτωθι
εξοπλισμό και λογισμικά για την εγκατάσταση εκ νέου του κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος:
•
•
•
•

Δύο (2) Διακομιστές σειράς HP ProLiant DL360 G8 (CPU 2x Octa Core Intel Xeon
Octa Core E5-2650, Μνήμη 64GB, Σκληρός Δίσκος 5 x 300GB).
Δικτυακό αποθηκευτικό μέσο QNAP TS 453A-4G με τέσσερις (4) σκληρούς
Δίσκους (Hard disk) 3,5'' 6TB.
Λογισμικό δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας «Altaro Unlimited Edition»
Λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κάτωθι εργασίες:
•
•
•
•
•

•

•

Εγκατάσταση εξοπλισμού στο υφιστάμενο ερμάριο «Rack»
Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων Windows Server 2012 στους νέους
διακομιστές (server).
Διαμόρφωση των απαιτούμενων Hyper-V εικονικών μηχανών (2x Domain
controllers, Papyros, File Server, WebServer κλπ.).
Δημιουργία ενός Τομέα (Domain) π.χ. «GMD»
Δημιουργία νέου Active Directory σύμφωνα με τη διάρθρωση των χρηστών και
Διευθύνσεων. Οι ονομασίες των χρηστών θα ακολουθούν συγκεκριμένη
τυποποίηση που θα συμφωνηθεί. Ρύθμιση στατικών διευθύνσεων σε κάθε χρήστη.
Θα δημιουργηθούν δικαιώματα χρήσης των κοινόχρηστων πόρων του File Server,
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα συμφωνηθούν και ανά τμήμα αρμοδιοτήτων
(Οικονομικό, Συμβάσεις, Μελέτες, κτλ).
Μετάπτωση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος στο νέο με τη νέα
δομή. Αφαίρεση παλαιών ονομάτων τομέων (domain names), θα παραμείνει μόνο
ένα με όνομα τομέα π.χ. «GMD». Όλοι οι χρήστες του κτηρίου γραφείων επί της
Χαλκοκονδύλη 29 θα ανήκουν στον τομέα «GMD». Κατάργηση όλων των
εικονικών μηχανών (Virtual machines) που δεν εξυπηρετούν σημερινές ανάγκες.
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•

•

Αντικατάσταση
των
προβληματικών σκληρών δίσκων
του
διακομιστή
αποθήκευσης (storage server). Οι σκληροί δίσκοι θα παραδοθούν στον Ανάδοχο
από τη ΔΕΗ.
Σύνδεση και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης UPS, ρύθμιση λειτουργικών
συστημάτων για «normal shut down» με την προβλεπόμενη σειρά των servers σε
περίπτωση διακοπής τάσης και μετάβασης σε λειτουργία UPS. Αυτόματη
επανεκκίνηση των servers όταν επανέλθει η τάση, με τη σειρά που προβλέπεται
για την ομαλή επανεκκίνηση όλων των εφαρμογών και συστημάτων.

Η μετάπτωση στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα θα γίνει με τέτοιο τρόπο
ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά όλες οι υπηρεσίες της ΔΚΥΟΡ. Αυτό
σημαίνει ότι ο νέος Τομέας (Domain) θα λειτουργεί παράλληλα με τους παλαιούς
Τομείς, για όσο χρόνο διαρκέσει η μεταφορά των χρηστών στον νέο Τομέα.
Η αναβάθμιση θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί και θα πιστοποιηθεί με σχετικό
πρωτόκολλο, όταν όλοι οι χρήστες έχουν μεταφερθεί στο νέο Τομέα (Domain), έχει
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του File Server με τις σχετικές ομάδες χρηστών και τα
αντίστοιχα δικαιώματα προσπέλασης και λειτουργούν απρόσκοπτα όλες οι υπηρεσίες
της ΔΚΥΟΡ.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να
ολοκληρωθούν τον πρώτο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2.

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
Ο Ανάδοχος θα καλύψει τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανωτέρω
πληροφοριακού συστήματος και θα προβαίνει στην αποκατάσταση δυσλειτουργιών
που θα διαπιστωθούν κατά την χρήση του αναβαθμισμένου πληροφοριακού
συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα ρυθμίσει το πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να του αποστέλλεται
αυτοματοποιημένα από το σύστημα οποιοδήποτε σφάλμα προκύπτει σε αυτό. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να συνδέεται απομακρυσμένα στο σύστημα για τη διερεύνηση
κάθε προβλήματος. Σε περίπτωση που το σφάλμα είναι κρίσιμο θα πρέπει να
ενημερώσει τον Υπεύθυνο της περιοχής που έχει οριστεί από την Επιχείρηση για
άμεση αποκατάσταση. Στο τέλος εκάστου μήνα και με κάθε πιστοποίηση εργασιών, θα
αποστέλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αναφορά (report) με τα σφάλματα που
προέκυψαν και τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα από τον
Ανάδοχο. Εκτός των ανωτέρω στην αναφορά θα αναφέρονται τα κάτωθι:
•
Διάγνωση προβλημάτων συνδεσιμότητας VPN
•
Διάγνωση κατάστασης των διακομιστών (απόδοση συστήματος, λειτουργίες
επεξεργασίας (processes, threads)
•
Διάγνωση κατάστασης και διαθεσιμότητας εικονικών μηχανών (virtual host and
guests)
•
Διάγνωση αποθηκευτικών μέσων, χρήση δίσκων, διαθέσιμης χωρητικότητας,
κατάσταση storage server.
•
Εγκαταστάσεις ενημερώσεων του λογισμικού (patch, service packs, updates).
Στην αναφορά του θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που έκανε, οι
παρατηρήσεις και τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν και η συχνότητα τους, οι
ενέργειες αποκατάστασης που εκτέλεσε, λύσεις και προτάσεις βελτίωσης.
Ο Ανάδοχος θα προτείνει βελτιώσεις δικτύου ή αντικατάσταση εξοπλισμού που
δημιουργεί μόνιμα προβλήματα λόγω κακής χρήσης ή παλαιότητας και θα παραδίδει
προϋπολογισμό της δαπάνης και εκτίμηση και αξιολόγηση του τεχνικοοικονομικού
οφέλους.
Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται από τον Ανάδοχο τις εργάσιμες ημέρες του
χρόνου. Εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με το άρθρο 6
του τεύχους 4.
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Η εξυπηρέτηση των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν στο πληροφοριακό
σύστημα της Επιχείρησης θα επιλύονται από τον Ανάδοχο με βάση την παρακάτω
διαδικασία :
1) Η Επιχείρηση, μέσω των υπευθύνων ή των αντικαταστατών τους, που θα οριστούν
από την Επιχείρηση για κάθε περιοχή, θα ειδοποιεί το τεχνικό τμήμα του Αναδόχου,
με χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εναλλακτικά, σε περίπτωση
αδυναμίας του Αναδόχου ή της Επιχείρησης, που θα εμποδίζει την ηλεκτρονική
επικοινωνία, θα δίνονται οι βλάβες τηλεφωνικά, στο Τεχνικό Τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2) Ο αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, θα επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπάλληλο της
Επιχείρησης που καταχώρησε τη βλάβη εντός τριάντα (30) λεπτών από την κλήση
προκειμένου να ζητά διευκρινήσεις σχετικά με το πρόβλημα.
3) Εντός τεσσάρων (4) ωρών το αργότερο, από την αναγγελία της βλάβης, αρμόδιος
μηχανικός του Αναδόχου, συνδέεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης (VPN) στο
πληροφοριακό σύστημα της Επιχείρησης, προκειμένου να ελέγξει το σύστημα και
να αρχίσει την διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
4) Σε περίπτωση που το πρόβλημα είναι αδύνατο να αποκατασταθεί απομακρυσμένα,
τότε ο μηχανικός του Αναδόχου προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και αποκαθιστά τη
βλάβη εντός 24 ωρών και σε εργάσιμη ημέρα για τη ΓΔΟΡ και Κεντρικές
Διευθύνσεις και εντός 48 ωρών και σε εργάσιμη ημέρα για τις εκτός Αθηνών
Διευθύνσεις. Σε περίπτωση που η βλάβη προκύψει την τελευταία εργάσιμη ημέρα,
η επίσκεψη του τεχνικού θα γίνεται την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα, και
έναρξη των ανωτέρω χρόνων αποκατάστασης κατά περίπτωση.
5) Σε περίπτωση βλάβης υλικού, η οποία δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί εντός
του προβλεπόμενου χρόνου των 24 ή 48 ωρών από την ώρα αναγγελίας της
βλάβης, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε προσωρινή αντικατάσταση του ελαττωματικού
εξοπλισμού με δικό του, μέχρι να επισκευαστεί ο ελαττωματικός εξοπλισμός ή να
αντικατασταθεί με νέο εξοπλισμό, εφόσον είναι αδύνατη ή ασύμφορη η επισκευή.
Για περιπτώσεις που πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής, προκειμένου να τηρηθεί
η δέσμευση για αποκατάσταση της βλάβης εντός των ανωτέρω αναφερόμενων
χρόνων, ο χρόνος απασχόλησης του Αναδόχου εκτός εργάσιμου ωραρίου δεν θα
επιβαρύνει με καμία χρέωση την Επιχείρηση.
Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που απαιτούν τη
μετάβαση τεχνικού εκτός Νομού Αττικής, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €0,30 ανά
χιλιόμετρο για έξοδα μετάβασης και 100€ ανά ημέρα για διαμονή.
3.

Υποχρεώσεις Αναδόχου
Σε περίπτωση που για τη συντήρηση, αναβάθμιση ή την ενημέρωση των συστημάτων,
απαιτείται παύση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ή μέρους αυτού, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Επιχείρηση για τις απαραίτητες
εργασίες καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο μη λειτουργίας του συστήματος
(downtime). Κατόπιν συνεννοήσεως θα καθορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα
διενεργούνται οι υπόψη εργασίες και ο οποίος θα είναι εντός ωραρίου (υπηρεσίας
8:00 – 16:00). Σε περίπτωση που δεν είναι αυτό εφικτό και απαιτείται οι εργασίες να
γίνουν εκτός ωραρίου, ο χρόνος απασχόλησης του Αναδόχου εκτός εργάσιμου
ωραρίου δεν θα επιβαρύνει με καμία χρέωση την Επιχείρηση.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι:
1)
2)
3)
4)

Οι Αναβαθμίσεις λογισμικού που θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Η διαδικασία εγκατάστασης ενημερώσεων (patch, service packs, updates).
Προληπτική συντήρηση του υλικού των Servers (Hardware Maintenance)
Προγραμματισμένες διακοπές της λειτουργίας του συστήματος για λόγους
συντήρησης του κτιρίου (περιλαμβάνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση ή την
ψύξη του Computer room).
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Μετά την αναπροσαρμογή του εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων ή των
υπηρεσιών θα γίνει επικαιροποίηση του Παραρτήματος 1.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλα ειδικευμένο
προσωπικό, που θα αναλάβει την αναβάθμιση, υποστήριξη, συντήρηση, και
αποκατάσταση των βλαβών.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft
Nα διαθέτει έμπειρο προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε Server
Virtualization Hyper-V, Microsoft Server 2012 R2 (Domain naming system,
Active Directory, Group Policy).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ»
Α.1

ΑΘΗΝΑ – Χαλκοκονδύλη 32 (ΓΔΟΡ)
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HARDWARE

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

Κατασκευαστής Μοντέλο

HW0021

SERVER

DELL POWEREDGE T110 II

Α.2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
DEHGDORPAP01
MICROSOFT
WINDOWS 2012

ΑΘΗΝΑ – Χαλκοκονδύλη 29 (Κεντρικές Διευθύνσεις)
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HARDWARE

Α/Α
HW0001
HW0002
HW0003
HW0004

ΤΥΠΟΣ
SERVER
SERVER
SERVER
SERVER

Κατασκευαστής Μοντέλο
IBM BLADE SERVER HS21
IBM BLADE SERVER HS21
DELL POWEREDGE 2900
DELL POWEREDGE 2900

HW0005

SERVER

HP DL380G3

HW0006
HW0007
HW0008
HW0009
HW0010
HW0011
HW0012

STORAGE
SWITCH
SWITCH
SWITCH
ROUTER
ROUTER
UPS

HP MSA 2012i
HP PROCURVE
HP PROCURVE
LINKSYS
CISCO 1841
CISCO 1841
POWERWARE 6KVA

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αφαιρέθηκαν
Αφαιρέθηκαν
Host Machine
Host Machine
CAD ARCGIS
APPLICATION SERVER

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ OPERATING SYSTEMS

OS0001
OS0002
OS0003
OS0004
OS0005
OS0006

Computer
Name
GMDDC1
GMDDC2
GMDHV1
GMDHV2
GMDPAP
GMDWEB

A/A Σχετικού
Hardware
HW0003
HW0004
HW0003
HW0004
HW0003
HW0003

OS0007

GMDRSL01

HW0003

OS0008

GMDRSL02

HW0004

OS0009
OS0010
OS0011

SRVCAD
DYPOR01
ISA

HW0005
HW0003
HW0003

Α/Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Virtual Gmd domain controller
Virtual Gmd domain controller
Host server virt. cluster
Host server virt. cluster
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE Gmdrsl
domain controller
VIRTUAL MACHINE Gmdrsl
domain controller
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE
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• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ SERVICES
A/A

SERVICE

Αριθμός
Servers

SE0001

Active Directory

2

SE0002

ISA Server

1

A/A
Σχετικού
Hardware
HW0001
HW0002
HW0003

SE0003

Database Server

1

HW0003

1

HW0004

SE0004
SE0005
SE0006

Β.

Backup Services με
εφαρμογή Backup Exec
IPSec VPN, μέσω γραμμών
ADSL με static IP.
Virtualization

HW0010
HW0011
HW0003
HW0004

2
2

A/A Σχετικού
O/S
OS0001
OS0002
OS0012
OS0005
OS0009
OS0004
OS0003
OS0004

ΔΕΛΚΔΜ, ΔΥΛΚΔΜ – Πτολεμαΐδα (Απομακρυσμένο Site)
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HARDWARE

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

HW0013
HW0014
HW0015
HW0016

SERVER
SERVER
STORAGE
ROUTER

Κατασκευαστής
Μοντέλο
IBM x226
IBM x226
HP MSA 2012i
CISCO 1841

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Host Machine
Host Machine

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ OPERATING SYSTEMS
Α/Α
OS0013
OS0014
OS0015
OS0016
OS0017

Computer
Name
PTLHV1
PTLHV2
PTLDC1
PTLPAP
PTLWEB

A/A Σχετικού
Hardware
HW0013
HW0014
HW0013
HW0013
HW0013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Host server virt. cluster
Host server virt. cluster
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ SERVICES
A/A

SERVICE

SE0001. PTL
SE0003. PTL
SE0004.PTL

Active Directory
Database Server
Backup Services με
εφαρμογή Backup Exec
IPSec VPN, μέσω γραμμών
ADSL με static IP.

SE0005.PTL
SE0006.PTL

Virtualization

Αριθμός
Servers

A/A Σχετικού
Hardware

1
1
1

HW0013
HW0013
HW0014

A/A
Σχετικού
O/S
OS0015
OS0016
OS0014

1

HW0016

-

2

HW0013
HW0014

OS0013
OS0014
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Γ.

ΔΕΛΚΔΜ - Αμύνταιο (Απομακρυσμένο Site χωρίς router)
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HARDWARE

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

HW0017

SERVER

Κατασκευαστής
Μοντέλο
HP DL 380G5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Host Machine

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ OPERATING SYSTEMS
Α/Α
OS0018
OS0019
OS0020

Computer
Name
AMDHV1
AMDPAP
AMDWEB

A/A Σχετικού
Hardware
HW0017
HW0017
HW0017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Host server
VIRTUAL MACHINE
VIRTUAL MACHINE

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ SERVICES
A/A

SERVICE

SE0003.
AMD
SE0006.
AMD

Database
Server
Virtualization

Αριθμός
Servers
1

A/A Σχετικού
Hardware
HW0017

1

HW0017

A/A Σχετικού O/S
OS0018
OS0018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
− Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνονται οι servers του Παπύρου
− Όλοι οι servers εκτός των host machines και των domain controllers του gmd έχουν
Microsoft server 2003 λειτουργικό.
− Τα Host Machines έχουν λειτουργικό Microsoft Server 2008 Enterprise edition και
λογισμικό για virtualization, το Hyper-V R2.
− O server HW0021 που βρίσκεται στη Χαλκοκονδύλη 32 έχει λειτουργικό Microsoft
Server 2012 R2.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 6
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 35 -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1

Αντικείμενο Σύμβασης

Άρθρο 2

Έναρξη και Πρόοδος Εργασιών

Άρθρο 3

Εκτέλεση Εργασιών

Άρθρο 4

Επίβλεψη Εργασιών

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις του Ανάδοχου

Άρθρο 6

Ευθύνη Αναδόχου

Άρθρο 7

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης

Άρθρο 8

Έλεγχος -Παραλαβή Έργου

Άρθρο 9

Τιμές

Άρθρο 10

Πληρωμές

Άρθρο 11

Φορολογικές Υποχρεώσεις

Άρθρο 12

Απαγόρευση Υποκατάστασης ή Εκχώρησης

Άρθρο 13

Παράβαση σύμβασης - Καταγγελία

Άρθρο 14

Ανώτερη Βία

Άρθρο 15

Ειδικοί Όροι

Άρθρο 16

Δωσιδικία
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 6
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Η Σύμβαση, της οποίας το παρόν παράρτημα το οποίο περιέχει τους Γενικούς της όρους
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, έχει αντικείμενο την πλήρη, έγκαιρη, άρτια, έντεχνη και
σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής και τους παρόντες γενικούς όρους, εκτέλεση των
εργασιών που περιγράφονται στη Σύμβαση.
Ρητά συμφωνούνται και γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτό ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε
παρέκκλιση των υποχρεώσεων και συμφωνιών της Σύμβασης και των παρόντων Γενικών
Όρων από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα με
όλους τους όρους και συμφωνίες.
Άρθρο 2
Έναρξη και Πρόοδος Εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες μέσα στις προθεσμίες που
αναφέρονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις προθεσμίες που ορίζει η Σύμβαση για την
αποπεράτωση των εργασιών, υποχρεώνεται να καταβάλλει στην ΔΕΗ την οριζόμενη από
αυτή ποινική ρήτρα. Επίσης η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να καταγγείλει τη
Σύμβαση από υπαιτιότητα του Ανάδοχου.
Άρθρο 3
Εκτέλεση Εργασιών
Οι συμφωνηθείσες εργασίες θα εκτελούνται στο χώρο που αναφέρεται στη Σύμβαση. Από
την στιγμή που ο Ανάδοχος παραλαμβάνει τα αναφερόμενα στην Σύμβαση αντικείμενα
έχει όλες τις ευθύνες για την φύλαξή τους και βαρύνεται μέχρι και της ανώτερης βίας για
κάθε κίνδυνο καταστροφής απώλειας ή ζημιάς αυτών μέχρι αυτά να παραδοθούν πάλι στη
ΔΕΗ.
Νόμος - τάξη. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται, κατά τη διάρκεια που ισχύει η
σύμβαση, σε όλους τους ισχύοντας νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις καθώς
επίσης και στις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, οι
οποίες αναφέρονται ή εφαρμόζονται με οποιοδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο ή τις εργασίες
του και να φροντίζει για την έκδοση κάθε είδους άδειας με δικές του δαπάνες.
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Προσωπικό. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει ειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό και συνεργείο τεχνικά εξοπλισμένο για την εκτέλεση των εργασιών της
παρούσας σύμβασης. Νυκτερινές εργασίες, υπερωρίες κλπ. μπορούν να γίνονται με
δαπάνες του Ανάδοχου και μετά από έγγραφη άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής και
σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Εργαλεία και υλικά. Όλα τα απαιτούμενα υλικά για την κανονική εκτέλεση των
εργασιών, ειδικά εργαλεία, κοινά εργαλεία και αναλώσιμα πρέπει να διαθέτονται από τον
Ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια αυτής, εκτός αν κάτι διαφορετικό αναφέρεται στη Σύμβαση.
Οποιαδήποτε μηχανήματα, υλικά ή εργαλεία χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο πρέπει να
είναι τα κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και να παρέχουν την απαραίτητη
ασφάλεια στην εργασία και το προσωπικό για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων που
μπορεί να προέλθουν από την χρησιμοποίησή τους. Η ΔΕΗ μπορεί να απαγορεύσει την
χρησιμοποίηση κάποιου μηχανήματος, εργαλείου κλπ το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί
σαν ακατάλληλο ή επικίνδυνο στην εκτέλεση των εργασιών. Το δικαίωμα της ΔΕΗ είτε
ασκηθεί είτε όχι από αυτήν, με κανέναν τρόπο δεν μειώνει την ευθύνη του Ανάδοχου η
οποία απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν πρέπει να
είναι άριστης ποιότητας και στο βαθμό ακριβείας τον οποίο απαιτεί κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση και να ανταποκρίνεται απόλυτα στους προβλεπόμενους όρους της Σύμβασης.
Γνώση τοπικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος αφού επισκέφθηκε το χώρο στον οποίο θα
εκτελεστούν οι εργασίες δηλώνει ρητά ότι εξέτασε αυτόν από κάθε πλευρά και έλαβε
υπόψη του κάθε δυσκολία η οποία ενδεχόμενα θα μπορούσε να εμφανισθεί κατά την
εκτέλεση των υποχρεώσεων του προς την επιχείρηση (ΔΕΗ).
Άρθρο 4
Επίβλεψη Εργασιών
Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη σύμφωνα με τη Σύμβαση και τους
γενικούς όρους της για την επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των
εκτελουμένων εργασιών είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες τυχόν
οριζόμενου αρμόδιου εκπροσώπου της ΔΕΗ, χωρίς όμως εξ αιτίας αυτού να μειώνεται η
ευθύνη του Ανάδοχου. Σε περίπτωση διαφωνίας για άποψη ασφάλειας των εκτελουμένων
εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να το αναφέρει έγγραφα στην Επιχείρηση.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του Ανάδοχου
Πρόληψη ατυχημάτων. Η πρόληψη των ατυχημάτων, σε βάρος των εργαζομένων, και
η βελτίωση από άποψη υγιεινής των συνθηκών εργασίας αποτελούν τμήμα των
υποχρεώσεων του Ανάδοχου. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελεί τις
εργασίες με τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τους νόμους, τα διατάγματα και τις Αστυνομικές
διατάξεις που αναφέρονται στην υγιεινή, την ασφάλεια των εργαζομένων, τον χειρισμό
τροφών, τον εφοδιασμό με νερό, την παροχή Πρώτων βοηθειών, τη διάθεση λυμάτων
κλπ..
Ασφαλίσεις. Η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του Αναδόχου δεν τον απαλλάσσει από τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του απέναντι στην επιχείρηση και ενδεικτικά αναφέρεται ότι
αυτός ευθύνεται σε κάθε περίπτωση και για τις εξαιρέσεις και απαλλαγές που υπάρχουν
στα ασφαλιστήρια.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι έχει τα απαιτούμενα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, ή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτά με τρόπο που του επιτρέπει την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες να αναλάβει αν χρειαστεί κάθε
υπεράσπιση της ΔΕΗ εναντίον κάθε αγωγής ή αξιώσεως και με οποιοδήποτε τρόπο
διατυπώνεται εναντίον της και βασίζεται στον ισχυρισμό ότι κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της παρούσας Σύμβασης από τον Ανάδοχο έγινε παραβίαση δικαιώματος
ευρεσιτεχνίας. Εφ' όσον τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, ο Ανάδοχος με βάση
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τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, υποχρεώνεται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της
ΔΕΗ που θα υποστεί από το λόγο αυτό.
Άρθρο 6
Ευθύνη Αναδόχου
Εκτέλεση Εργασιών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για την τέλεια, σύμφωνα με
τους κανόνες της τεχνικής, εμπρόθεσμη και ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών,
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και όλα τα σχέδια, σχεδιαγράμματα, στοιχεία,
οδηγίες, υποδείξεις και εντολές, τις οποίες η Επιχείρηση κατά καιρούς μπορεί να παρέχει
σ' αυτόν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε κακοτεχνίας, παράλειψης ή μη εκτέλεσης των εργασιών ή σε
περίπτωση μη τήρησης ή παράβασης από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του,
συμβατικής ή νομίμου, αυτός υποχρεώνεται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, την οποία η
Επιχείρηση μπορεί να έπαθε από το λόγο αυτό. Η Επιχείρηση δε, έχει το δικαίωμα να
απαιτήσει επιπλέον την πληρωμή ποινικής ρήτρας που μπορεί να προβλέπεται από τη
Σύμβαση.
Αν σε οποιαδήποτε στιγμή η μέθοδος εργασίας του ανάδοχου ή τα χρησιμοποιούμενα από
αυτόν υλικά και εργατοτεχνικό προσωπικό ή τα μεταφερόμενα στις αποθήκες ή εργοτάξια,
εξοπλισμός, μηχανήματα, εργαλεία και εφόδια ή οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων του δεν
θεωρηθούν κατά τη γνώμη της Επιχείρησης κατάλληλα ή ικανά να εξασφαλίσουν τη
τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης
εκτέλεση των εργασιών, ή δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού ή
των τρίτων, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εκπληρώσει
όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις και αυτός υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με τις πιο
πάνω εντολές, χωρίς να έχει το δικαίωμα σε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση της τιμής και
χωρίς να μειώνεται με οποιοδήποτε τρόπο η ευθύνη του ανάδοχου από την ασκούμενη ή
όχι παρέμβαση της Επιχείρησης.
Κακοτεχνίες. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών,
τα έργα ή τμήμα αυτών ή η εργασία, ή τα χρησιμοποιούμενα για την εκτέλεση αυτών
υλικά είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα και γενικά
όχι σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Σύμβαση, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα αφού δώσει
στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και να ζητήσει από αυτόν έγγραφα, να κάνει
οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία αυτή αποφάσισε και
ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με
δικά του έξοδα στις εντολές της Επιχείρησης ακολουθώντας αυτές πιστά και εκτελώντας
στην έκταση που αυτή έχει ορίσει όλες τις συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται
προς αποκατάσταση και απομάκρυνση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή
ακατάλληλων υλικών, και εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος σε κάποια περίπτωση διαφωνήσει σε μέρος ή στο σύνολο των εντολών της
Επιχείρησης, υποχρεούται στην ανατρεπτική προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την λήψη της εντολής της Επιχείρησης να υποβάλει γραπτά τις αντιρρήσεις
του καθορίζοντας τους λόγους. Η εξέταση των αντιρρήσεων γίνεται από τον προϊστάμενο
της Υπηρεσίας στην οποία χρησιμοποιούνται οι μηχανές.
Αν ο Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του θεωρείται ότι αποδέχεται τις
εντολές τις οποίες οφείλει να εκτελέσει αν αντίθετα υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις
και αυτές απορριφθούν, τότε υποχρεούται να εκτελέσει τις εντολές και αν αρνηθεί τότε
λογίζεται ότι καταγγέλλει μονομερώς τη σύμβαση και με υπαιτιότητά του.
Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλείται για την απαλλαγή του από τις
συμβατικές υποχρεώσεις του την τυχόν παρουσία εκπροσώπου της Επιχείρησης στον τόπο
των εργασιών, όπου αργότερα διαπιστώθηκαν ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή
ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης και
εφόσον ο Ανάδοχος επισήμανε έγγραφα πριν από την εκτέλεση την προσοχή της
Επιχείρησης. Αλλά και σ' αυτές τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την
ποιότητα των εργασιών που έγιναν.
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Ευθύνη Ανάδοχου. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την
οριστική παραλαβή από την Επιχείρηση ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά, απώλεια ή καταστροφή συμπεριλαμβανομένων και αιτίων ανώτερης βίας ή τυχαίων
περιστατικών και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τα έργα με δικές του δαπάνες,
επιμέλεια και ευθύνη και να τα παραδίδει στην Επιχείρηση τελειωμένα και σε άριστη
κατάσταση.
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος να καλύπτει την Επιχείρηση σε κάθε σε βάρος της
αξίωσης τρίτων ή του προσωπικού της για κάθε βλάβη ή ζημιά που έγινε σ' αυτούς κατά
την εκτέλεση των εργασιών ή οπωσδήποτε σχετίζονται με αιτίες.
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού
του και των τρίτων καθώς επίσης των εργασιών, του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων κλπ.
Σε περίπτωση που καθυστερήσει ή δεν εκπληρώσει ο Ανάδοχος τις υποχρεώσεις του από
την παρούσα Σύμβαση, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να λαμβάνει για λογαριασμό και με
δαπάνες του ανάδοχου κάθε κατά την κρίση της αναγκαίο μέτρο για την προστασία του
προσωπικού του Ανάδοχου και των τρίτων και να διατάξει την άμεση διακοπή του
επικίνδυνου έργου.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση προθεσμίας
λόγω αυτής της διακοπής. Διευκρινίζεται ότι από τα παραπάνω δικαιώματα της
Επιχείρησης ανεξάρτητα αν ασκηθούν ή όχι με κανένα τρόπο δεν μειώνεται η ευθύνη του
Ανάδοχου για την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 7
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στη ΔΕΗ, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με ποσό
€2.340,00 για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της παρούσας
Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή αποδίδεται στην Τράπεζα που την έχει εκδώσει και όχι
στον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται ρητά, αναντίρρητα και ανεπιφύλακτα του
δικαιώματος να αμφισβητήσει κατ' οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της ΔΕΗ να εισπράξει
την εγγυητική επιστολή από την εγγυήτρια Τράπεζα.
Επίσης ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά του δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια κατά της
ΔΕΗ, ζητώντας να μην καταπέσει η εγγυητική επιστολή ή να τεθεί αυτή σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Τέλος συμφωνείται ότι η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί εντός διμήνου μετά την πλήρη
εμπρόθεσμη και άψογα σύμφωνη με τα πιο πάνω εκτέλεση της Σύμβασης και ειδικότερα
μετά την πλήρη εκκαθάρισή της μετά από αίτηση του Ανάδοχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω
μεταξύ περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της υπέρ της ΔΕΗ με υποχρέωση του
Ανάδοχου σε τέτοιες περιπτώσεις να συμπληρώνει ή ανάλογα την περίπτωση να την
αντικαθιστά αμέσως με άλλη.
Άρθρο 8
Έλεγχος -Παραλαβή Έργου
Με την λήξη των εργασιών, οι οποίες θα βεβαιωθούν από αρμόδιο εκπρόσωπο της
επιχείρησης, μετά από αίτηση του Ανάδοχου και μέσα σε ένα (1) μήνα θα γίνει η
παραλαβή του έργου από αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι
εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και των συνημμένων
παραρτημάτων.
Άρθρο 9
Τιμές
Η τιμή μονάδας που συμφωνήθηκε και αναφέρεται στη Σύμβαση, αφορά την εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες αυτής και των Γενικών όρων της.
Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται μόνο η αμοιβή του Ανάδοχου αλλά και κάθε
δαπάνη του που γίνεται για τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.
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Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την τιμή μονάδας και δηλώνει ότι την καθόρισε μετά από
ακριβή προϋπολογισμό, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να αξιώσει
μεταγενέστερη αύξηση ή αναπροσαρμογή για οποιαδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179, 388 και 696 του Α.Κ..
Άρθρο 10
Πληρωμές
Τρόπος πληρωμής. Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνει σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στη Σύμβαση και με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
Κατάσταση αναλυτική των εργασιών που έγιναν σύμφωνα με τη Σύμβαση, υπογραμμένη
από τον Ανάδοχο. Την κατάσταση θα βεβαιώσει και θα εγκρίνει αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ
η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.
Τιμολόγιο του Ανάδοχου εξοφλημένο υπέρ της ΔΕΗ.
Καμία πληρωμή δεν θα γίνει προς τον Ανάδοχο αν αυτός δεν προσκομίσει στην ΔΕΗ
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται από τον
Νόμο.
Άρθρο 11
Φορολογικές Υποχρεώσεις
Όλοι γενικά οι φόροι, πλην ΦΠΑ, δασμοί, παράβολα, τέλη, κρατήσεις, εισφορές κλπ. που
έχουν επιβληθεί (όχι όμως και εκείνοι που θα επιβληθούν στο μέλλον) για οποιαδήποτε
αιτία υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου, οι εισφορές ΙΚΑ ή άλλου Οργανισμού, τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν και
πάσης φύσης προσαυξήσεις, οι έγγραφες συναλλαγές που έχουν σχέση με τη Σύμβαση και
που συντάσσονται σε εκτέλεση αυτής, τους λογαριασμούς και τις πληρωμές που γίνονται
με βάση τη Σύμβαση επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου αποκλειστικά μόνο τον Ανάδοχο.
Εφ' όσον ο Ανάδοχος ή η Επιχείρηση απαλλαγεί από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου,
δασμού ή άλλης επιβάρυνσης το ποσό αυτό θα επιστρέφεται από τον Ανάδοχο στη ΔΕΗ και
θα μειώνεται αντίστοιχα το συμβατικό τίμημα.
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος στην καταβολή εισφορών στους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλειας για το προσωπικό του.
Άρθρο 12
Απαγόρευση Υποκατάστασης ή Εκχώρησης
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, χωρίς να συγκατατεθεί γι αυτό
προηγουμένως η ΔΕΗ έγγραφα.
Στην περίπτωση υποκατάστασης με την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΗ, ο Ανάδοχος
εξακολουθεί να ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για τις πράξεις ή
παραλείψεις του προσώπου που τον υποκατέστησε καθώς και του προσωπικού του,
ακριβώς σα να είναι πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του Ανάδοχου.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο τα δικαιώματά του που
πηγάζουν από τη παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε, τμήμα αυτής. Κατ' εξαίρεση
επιτρέπεται εκχώρηση μόνο σε Τράπεζες, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, του
τιμήματος, ύστερα από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΔΕΗ και με τους όρους που
θα αναφέρονται στη συγκατάθεση αυτή.
Η έγκριση της εκχώρησης προϋποθέτει ότι κατά του εκχωρητή δεν υπάρχουν ή δε θα
υπάρξουν, μέχρι την ημέρα που υποχρεούται η ΔΕΗ να καταβάλει την απαίτηση που
εκχωρήθηκε, ανταπαιτήσεις της ΔΕΗ από τη Σύμβαση αυτή ή από άλλες αιτίες, τις οποίες
θα μπορούσε σύμφωνα με το νόμο, να προβάλλει σε συμψηφισμό, τον οποίο ελεύθερα
μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει προηγηθεί η εκχώρηση και έχει
αναγγελθεί, καθώς και κάθε οφειλή του εκχωρητή-Ανάδοχου σε οποιονδήποτε τρίτο, ο
οποίος θα είχε το δικαίωμα να εισπράξει από τη ΔΕΗ.
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Άρθρο 13
Παράβαση σύμβασης - Καταγγελία
Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής της Σύμβασης, εκτός από τις
περιπτώσεις υπαιτιότητας της ΔΕΗ, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποζημιώσει τη ΔΕΗ για
κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική την οποία μπορεί αυτή να πάθει από τον παραπάνω λόγο.
Υποχρεώνεται δε να καταβάλει στη ΔΕΗ για κάθε περίπτωση παράβασης ως συμφωνημένη
ποινική ρήτρα το ποσό που αναφέρεται στη Σύμβαση, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα
της ΔΕΗ να αξιώσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε ζημιάς και την εκπλήρωση
όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με
έγγραφο ανακοίνωσή της στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει
υπέρ της ΔΕΗ η σύμφωνα με το Άρθρο 6 των όρων της Σύμβασης εγγυητική επιστολή
λόγω προσθέτου ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει στη
ΔΕΗ και κάθε ζημιά πέρα του ποσού της ποινικής ρήτρας.
Ανεξάρτητα των παραπάνω η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να καταγγείλει
αναίτια τη Σύμβαση είτε κατά το διάστημα της αρχικής ισχύς της είτε μετά από τυχούσα
παράταση αυτής αφού το κάνει γνωστό στον Ανάδοχο 30 ημέρες νωρίτερα και άνευ
καταβολής οποιαδήποτε αποζημίωσης για το λόγο αυτό στον Ανάδοχο.
Άρθρο 14
Ανώτερη Βία
Σε περίπτωση ανώτερης βίας οι οριζόμενες από την Σύμβαση προθεσμίες θα παρατείνονται
τόσο χρόνο όσο διήρκησε το γεγονός. Ρητά συμφωνείται ότι οι περιπτώσεις βίας είναι
αποδεκτές σαν λόγος καθυστέρησης όχι όμως σαν λόγος οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί χωρίς αμέλεια στη ΔΕΗ εγγράφως κάθε
περίπτωση ανώτερης βίας, διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί.
Άρθρο 15
Ειδικοί Όροι
Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να αρνηθεί την
εκπλήρωση της παροχής του και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται όλων των
δικαιωμάτων του από τα άρθρα 325 έως 329 και 1106 του Α.Κ.
Άρθρο 16
Δωσιδικία
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα
συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Σύμβαση
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 7
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων
3.1. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
3.2. Ασφάλιση Κατά Κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία
3.3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων
3.4. Ασφάλιση Μεταφοράς
3.5. Ασφάλιση Οχημάτων, Μηχανημάτων κλπ.
3.6. Ασφάλιση Προσωπικού
3.7. Ασφάλιση Υλικών ΔΕΗ που χορηγούνται στον Ανάδοχο
3.8. Ασφαλίσεις
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1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί
όροι :
1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να
συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών
Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην
Ελλάδα.
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι,
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της
ΔΕΗ ΑΕ.
1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα,
πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως
μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ ΑΕ, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και
με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει
(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από
τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ ΑΕ, για να αποφύγει
ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους
ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά
ως ανωτέρω.
Η ΔΕΗ ΑΕ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από
οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί
από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους
όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.
1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε
τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να
καταβάλει αποζημίωση γιά οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης
ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ ΑΕ
δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα
ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την
αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές
Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 38 των Γενικών
Όρων της Διακήρυξης θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :
2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος"
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης
και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου.
2.2. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη.
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2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν
χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική
ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη
ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ/ΑΕ ΔΟΛ, Αθήνα).
2.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ ΑΕ για τις απαιτήσεις της απ'
αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που
αποδέχτηκε η ΔΕΗ ΑΕ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να
συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο: "Σε
περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου : α. Προκειμένου
η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ.
αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό
συγκατάθεση της ΔΕΗ ΑΕ. β. Εφόσον η ΔΕΗ ΑΕ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική
Εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της
Ασφαλιστικής Εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ
ΑΕ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από
τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ ΑΕ , μετά
από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ ΑΕ κατ' ουδένα τρόπο
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ ΑΕ."
3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :
3.1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
3.1.1. Ειδικοί Όροι
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15
ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον
τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ
ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΟΛ, Αθήνα).
3.1.2. Αντικείμενα ασφάλισης
α. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κλπ)
συμπεριλαμβανομένων
των
τυχόν
συμπληρωμάτων
της
Σύμβασης,
αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού
Συμβατικού Τιμήματος.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας,
ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία,
τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN),
λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά,
λανθασμένη εργασία, κλπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από
τη ΔΕΗ ΑΕ με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης) με
εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα
συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή,
ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια
ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ.).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά
διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με
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την πραγματική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος
της υπασφαλίσεως.
β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του
Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κλπ. (εξαιρουμένων των
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται
από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά.
γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ ΑΕ για να ενσωματωθούν
στο Έργο.
3.1.3. Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε
συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με
ποιό από τα δύο συμβεί πρώτα και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της
βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε με την
ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).
Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης
(extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται
ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή.
3.2. Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία
3.2.1. Ειδικοί Όροι
Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 15
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των
εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της
Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία
της ΔΕΗ ΑΕ.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ
ΑΕ δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης
περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της
Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER
NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το
Έργο για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη
πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη
ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΟΛ, Αθήνα).
3.2.2. Αντικείμενο ασφάλισης
Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωμένου) Έργου έναντι κινδύνων από
Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισμό, φωτιά κλπ.)
3.2.3. Διάρκεια ασφάλισης
Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ.
Μηχ.) ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ
εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή
Παραλαβή.
3.3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων
3.3.1. Ειδικοί Όροι
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο
με την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του
Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της
ΔΕΗ ΑΕ.
Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για
την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν
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εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια
των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα
πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης
κλπ.. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται
στη ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ/ΔΟΛ, Αθήνα).
3.3.2. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι
Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους
για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που
προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων
εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά
πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Η ΔΕΗ ΑΕ, το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό
τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις
της διασταυρουμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).
β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΗ ΑΕ και του προσωπικού τους, στην
περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για
βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι
Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ.
σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της ΔΕΗ ΑΕ,
των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην
περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των
προσώπων αυτών.
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ ΑΕ ευθύνη
προστήσαντος).
3.3.3. Όρια αποζημίωσης
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ' ένα
αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά
περιστατικό, τα ακόλουθα :
α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των
αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτομο
και ατύχημα 30.000 ευρώ.
β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα
ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων 147.000 ευρώ.
γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια
ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων
τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 30.000 ευρώ.
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
300.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του
ποσού των 300.000 ευρώ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η
Σύμβαση ΔΕΗ ΑΕ - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής
Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο
Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση
συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το
αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των
ασφαλιστών να είναι συνεχώς 300.000 ευρώ καθόλη τη διάρκεια ισχύος της
υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι
τρίτων.
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Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ μπορεί να διαφοροποιούνται κατά
περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. Σ' ένα
ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων τα
όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να
είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.
3.3.4. Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των
εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει
την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής,
συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών
από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους όρους κλπ. όπως
και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την
αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.
3.4. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
3.4.1. Ειδικοί Όροι
Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ,
15 ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στη ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ
Α.Ε./ΔΟΛ, Αθήνα).
3.4.2. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών
(Εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς
και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για
τους μεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός
Κινδύνου.
3.4.3. Διάρκεια ασφάλισης
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους
από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή
τους στον τόπο του Έργου.
3.5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ.
3.5.1. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν
αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76).
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές
κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που
θα χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν,
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται
εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής : Υπεύθυνος για
τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο,
όποτε του ζητηθούν.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν
λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν
ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και
οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου.
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3.5.2. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λ.π. από τη χρήση τους σαν
Εργαλεία
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές,
ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα
Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής του Έργου.
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι
οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παρ. 3.3 του
παρόντος). Εξαιρείται ο όρος : "Η ΔΕΗ ΑΕ είναι συνασφαλισμένη".
3.6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις :
3.6.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.
Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική
Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής
ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία
της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της
Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα
στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του
εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του.
3.6.2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή
συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση
αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή
συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών
ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. Από την περίπτωση αυτή
εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους
οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για
την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων
Ασφαλιστηρίων.
Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι
σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών
ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ
ΑΕ/ΔΟΛ, Αθήνα).
3.7. Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Ανάδοχο
3.7.1. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα
υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή
είδη που χορηγεί η ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της
Σύμβασης.
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές
και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της
ΔΕΗ, από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και
προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ.
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται
από τη ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στα Έργα και θα
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς
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χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από
ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και μέχρι την
ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ.
Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αναδόχου που
προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.3.
Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα
υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ
και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους
εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται
ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις
Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της ίδιας
προαναφερόμενης Δήλωσης του Αναδόχου.
3.7.2. Όριο Ασφαλιζόμενης Αξία Υλικών
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ
που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για
κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλευμένη στα
πλησιέστερα €3.000,00.
Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ ΑΕ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της
στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα
χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης
αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ΑΕ ώστε με πρόσθετη πράξη
να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό
οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κλπ.,
μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του
Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΕ που έχει στα
χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση.
Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο εκατομμύριο
δρχ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000,00 ευρώ.
3.7.3. Διάρκεια Ασφάλισης
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης του
Αναδόχου με τη ΔΕΗ και λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του
τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του
Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.
Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον
ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού
ως άνω τερματισμού της.
Για να τεθεί τέτοιο θέμα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30)
ημέρες νωρίτερα, με συστημένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε
του Αναδόχου, η ΔΕΗ ΑΕ/ΔΟΛ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών
α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
ΔΚΥΟΡ και
β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω
αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι
εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και
Ορυχείο Αμυνταίου)

ΤΕΥΧΟΣ 8
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

(Καλύπτει την παράγραφο 2 του Άρθρου 5 των Όρων και
Οδηγιών του Διαγωνισμού)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υπογεγραμμένος .................................................... που εκπροσωπώ νόμιμα τον
Οικονομικό Φορέα .................................... που μετέχει στην με στοιχεία
.................................. Διαγωνιστική Διαδικασία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
A.E., δηλώνω ότι :
1.

Έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Όρων Διαγωνιστικής
Διαδικασίας και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ
ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οικονομικού Φορέα, αποδέχομαι αυτούς
ανεπιφύλακτα.

2.

Αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα
και
ανέκκλητα,
ότι
η
με
στοιχεία
.................................................... προσφορά του Οικονομικού Φορέα για τον
παραπάνω διαγωνισμό, ισχύει για …………..……………....................................(*).
Αθήνα, ..............................

Ο ΔΗΛΩΝ

(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των ημερών ή των μηνών, που
πρέπει να είναι τουλάχιστον ………»
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