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1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 3 της Διακήρυξης
συμπληρωθούν-τροποποιηθούν τα ακόλουθα:

εκδίδεται

προκειμένου

να

1.1 Στο Τεύχος 1 «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
μετά από προηγούμενη προκήρυξη» στο άρθρο 3 το περιεχόμενο της
παραγράφου 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει, σε περίπτωση φυσικού ή
νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα
μέλη της αθροιστικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Θα πρέπει να έχει αναλάβει / πραγματοποιήσει κατά την τελευταία διετία,
τουλάχιστον μία (1) εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε εταιρεία/οργανισμό με
πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30
καταθετικά μηχανήματα σε διακριτά σημεία.
Για τον έλεγχο των παραπάνω απαιτούμενων, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν στον ηλεκτρονικό φάκελο Β της προσφοράς τους,
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα εξετασθούν, επαληθευθούν
και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των
Προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την
εύλογη κρίση της ΔΕΗ Α.Ε., η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη
Προσφορά θα απορριφθεί».
1.2 Στο Τεύχος 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
μετά από προηγούμενη προκήρυξη» στο Άρθρο 6 η παράγραφος 6.3.1
αντικαθίσταται ως εξής:
«6.3.1 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Αποδεικτικά εμπειρίας

1

-

Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο
3.2. του Τεύχους 1 της Διακήρυξης:





-

το αντικείμενο της σύμβασης
η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων
ο χρόνος ανάθεσης / πραγματοποίησης του αντικειμένου
σύμβασης
ο αριθμός των καταθετικών μηχανημάτων σε διακριτά σημεία.

της

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ως άνω εμπειρία»

2. Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης, του Συμπληρώματος Νο 1 και του
Συμπληρώματος Νο 2, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 3,
παραμένουν ως έχουν.
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