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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση),
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά 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 με την υπ’ αριθ. 128 / 08.11.2016 απόφασή του,
της οποίας το σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη
σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διατακτικών σίτισης
εργαζομένων ΔΕΗ & θυγατρικών αυτής» όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 2
του παρόντος, καθώς και στο τεύχος «Περιγραφή Υπηρεσιών» και τα λοιπά τεύχη της
παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνιζόμενος που θα αναδειχθεί ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει ξεχωριστές
συμβάσεις ανά εταιρεία του ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Στη συνέχεια της διακήρυξης χάριν ευκολίας
αναφέρεται μόνον η ΔΕΗ ΑΕ.
Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα από 01/08/2018-31/08/2021.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα
με τα κριτήρια που αναγράφονται στην παρ. 8.6.7 του τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε
€
107.890,20. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - Τόπος, χρόνος υποβολής και
αποσφράγισης προσφορών
1.1

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και
Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ.55, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 2105270800.
Πληροφορίες παρέχονται από κ. Ν. Μάρκου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις N.Markou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr ή
με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).
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1.2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.2.1 στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3
καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών.
1.2.2 στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό
Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική
προθεσμία υποβολής των προσφορών.
1.2.3 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της
ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη
του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.
Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν
σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από
την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών της επόμενης
παραγράφου.

1.3

Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Γραφείο 208,
οδός Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος, στις 27.07.2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα
συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το
επιθυμούν.

1.4

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 το Διαγωνισμό 51818024
Αντικείμενο:
«Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διατακτικών σίτισης εργαζομένων
ΔΕΗ & Θυγατρικών αυτής»

Άρθρο 2
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της
σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης
2.1

Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα τεύχος με τίτλο «Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών»
και συνοψίζεται ως εξής :

2.1.1 Έκδοση των Διατακτικών Σίτισης μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η
ανάλωση έως 6 €/ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2018-31/12/2018 και έως
4€/ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019-31/08/2021, που αντιστοιχούν στις
Διατακτικές Σίτισης που η ΔΕΗ χορηγεί στο προσωπικό της που υπολογίζεται σε:
• ΔΕΗ Α.Ε. 9.579 εργαζόμενοι
• ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 4 εργαζόμενοι
• ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 239 εργαζόμενοι
• ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.076 εργαζόμενοι.
2.1.2 Αποστολή των διατακτικών στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ στην Αττική που θα
καθοριστεί από τη ΔΕΗ κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
2.1.3 Φόρτωση (πίστωση) των καρτών περιοδικά (ανά μήνα) με το εκάστοτε ποσό σε
ευρώ που αντιστοιχεί στις διατακτικές σίτισης βάσει των απολογιστικών στοιχείων
πραγματικής απασχόλησης των δικαιούχων κατά το εκάστοτε προηγούμενο μήνα.
2.1.4 Διάθεση από τον ανάδοχο:
α. Συστήματος Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης.
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β. Δικτύου συμβεβλημένων καταστημάτων κάθε είδους, που προσφέρουν γεύματα
και γενικότερα τρόφιμα προς κατανάλωση (όπως εστιατόρια, καφέ, fast food,
εταιρίες τροφοδοσίας, κλπ.).
2.1.5 Εν γένει υποστήριξη της διαχείρισης των
Προπληρωμένων Καρτών Διατακτικών Σίτισης.

Διατακτικών

Σίτισης

μέσω

2.1.6 Έκδοση οδηγιών χρήσης Προπληρωμένων Καρτών Διατακτικών Σίτισης προς τους
δικαιούχους και περιοδικών αναφορών προς τη ΔΕΗ με συγκεντρωτικά/αναλυτικά
απολογιστικά στοιχεία αναφορικά με τη διαχείρισή τους.
2.2

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο όσον αφορά το τίμημα των υπηρεσιών διαχείρισης
διατακτικών σίτισης θα γίνονται μηνιαίως, την εικοστή (20η)
ημέρα του
μεθεπόμενου μήνα από το μήνα υποβολής του τιμολογίου διαχείρισης των
διατακτικών.
Η καταβολή της μηνιαίας αξίας των διατακτικών σίτισης, θα πραγματοποιείται
τουλάχιστον 35 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή της αναφοράς φόρτισης
των καρτών.

2.3

Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι 50% ή και
να τη μειώσει μέχρι 50% της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο Πωλητής το
δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές σύμφωνα με το
άρθρο 337 του ν. 4412/2016.

2.4

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων
Υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι :
- είναι εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων – ΣΔΣ (Government Procurement Agreement – GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και της γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν της ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
και ικανοποιούν πλήρως της απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
3.2

Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με της όρους και της απαιτήσεις της Διακήρυξης
να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
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3.2.Α

Καταλληλότητα
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη
χώρα εγκατάστασής του

3.2.Β

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη αθροιστικά, θετικές
λειτουργικές ταμειακές ροές και ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον
15.000.000 ευρώ ετησίως για τα τελευταία τρία έτη. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων, ένα μέλος αυτής πρέπει να έχει
τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3.9 του τεύχους
2 της διακήρυξης.

3.2.Γ

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απαιτούμενη εμπειρία
Να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης διατακτικών σίτισης ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία επιτυχούς παροχής
συναφών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε ευρύτερες
γεωγραφικές περιοχές της Χώρας, κατά την τελευταία τριετία, με ενεργές
συμβάσεις
που
θα
καλύπτουν
αθροιστικά
τουλάχιστον
10.000
εργαζόμενους.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας,
οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της
προσφοράς
τους
τα
σχετικά
αποδεικτικά
στοιχεία
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται:





-

Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα:
το αντικείμενο της σύμβασης και αριθμό εργαζομένων που αφορά.
ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η
διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
αντικειμένου της σύμβασης.
Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των
οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα
βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους καθώς και όπου απαιτείται η
ικανοποιητική λειτουργία.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της
ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα
απορριφθεί.
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3.2.Δ

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
3.2.Δ.1 Διάθεση από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση σύμπραξης
εταιρειών
τουλάχιστον
μίας
συμπράττουσας
εταιρείας
Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2015, για τη
διαδικασία λειτουργίας συστήματος διατακτικών καρτών ή κατά
άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο για συναφές αντικείμενο
ή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ανωτέρω (διαγωνιζόμενος ή ένα μέλος
σύμπραξης) πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης.
3.2.Δ.2 Διάθεση από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο ή από Τρίτο παρέχων
τεχνική ικανότητα, πιστοποίησης με το διεθνές αναγνωρισμένο
πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI DSS)

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος ή κάποιοι από της
λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα
Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) της
συμπλήρωση και υπογραφή από της διαγωνιζόμενους,
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 της
Διακήρυξης.
3.4

Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του
της προσφέροντες
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων που
υποβάλει
ταυτόχρονα
προσφορά
και
ως
μέλος
της
προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται
της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό
σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ της αιτίας νόθευση
του ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ της υποβάλουν περισσότερες
της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη
συνδεδεμένων),
μεταξύ της επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές της
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και
το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ της
αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

3.5

Στήριξη της ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τεχνική ικανότητα Τρίτων
προκειμένου να καλύψουν της προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται της
παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να
παράσχουν της απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη
εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά
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μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του
προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων της μορφής,
προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά
τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς
και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο της τον προσφέροντα θα
συμπεριληφθούν, εφόσον της επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση.
Της ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη
στήριξη. Της τούτο της προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:
• Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Η ΥΔΜΣΛΑ
• Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων
του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι
και ισχύουν τα παραπάνω.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές προσφορές – Αποκλίσεις – Ισοδύναμες τεχνικά λύσεις
4.1
4.2

4.3
4.4

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
Εμπορικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από της Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους
αντίστοιχους όρους και της απαιτήσεις της.
Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από της τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Ισοδύναμες με της Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις
Δεν γίνονται αποδεκτές, ισοδύναμες με της Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις
Άρθρο 5
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων,
η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης
και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της
σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει
να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα
μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.
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Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον
ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε
για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου
αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα
απαίτηση.
Άρθρο 6
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
6.1

Τα τεύχη της Διακήρυξης, της αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297
του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης:
http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  ΔΥΠ 51818024 όπου
και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6.2

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως
παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το
περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε
(5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας
επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των
ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του
Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της
Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει
παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη
και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.

6.3

Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική
Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά
με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.
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Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης
1.1

Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω Τευχών και
τευχών:
1. Πρόσκληση
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακολούθων παραρτημάτων:
-Παράρτημα Ι: Έντυπο οικονομικής προσφοράς
-Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας κατανομής τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης)
3. Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης
4. Περιγραφή Υπηρεσιών
5. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνει:
- Υπεύθυνη Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
- Υπεύθυνη Δήλωση νομιμοποίησης παρέχοντος τη στήριξη
- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος
προσφοράς
- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ)
- Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1.2

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. Το ίδιο ισχύει και
για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων
τους.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός αντικειμένου διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς

2.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε €
107.890,20,
μη συμπεριλαμβανομένου 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. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
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2.2

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά ως προς τη
μορφή και το περιεχόμενο με βάση το επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη έντυπο
οικονομικής προσφοράς (παράρτημα Ι), χωρίς σχόλια, όρους και προϋποθέσεις.
Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν, με ευκρίνεια, ολογράφως
και αριθμητικώς, στο έντυπο οικονομικής προσφοράς (παράρτημα Ι), ως καθαρή
αμοιβή του αναδόχου έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το προσφερόμενο
από τον υποψήφιο ανάδοχο ποσοστό επί τοις εκατό (….%) επί της συνολικής
αξίας των διαχειριζομένων Διατακτικών Σίτισης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει την Επιχείρηση. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την παροχή των
υπηρεσιών, όλους τους άμεσους και έμμεσους φόρους και δασμούς που
συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών.

2.3

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε
ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η
προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων
προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των
προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

2.4

Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς
στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα
υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

2.6

Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα
απορρίπτονται.

2.5

Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη είναι
τα εξής:
Α. Έντυπο οικονομικής προσφοράς:
Β. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης)
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 από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η
προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος
της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να
τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε
αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν ανάθεση της υλοποίησης της
σύμβασης.
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την
παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα
(30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του διαγωνιζομένου,
κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της
ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με
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το Άρθρο 10 του παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω
λήξεως αυτής, ο προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει.
Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο
μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς,
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος
γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία (fax), πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος
της.
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των ένδεκα (11) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ).
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι η
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης
με υπαιτιότητα του υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της
ΕΕΣ.
3.2

Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη
υποβληθεί μπορούν να επιστραφούν επί αποδείξει στους διαγωνιζόμενους και
μετά από σχετικό αίτημά τους.
Αν δεν ζητηθεί από τους διαγωνιζόμενους η επιστροφή τους και παραμείνουν
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την
παράταση του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν 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
Εγγύηση Συμμετοχής

4.1

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα
εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει
εκδοθεί από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά
Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, είναι εγκατεστημένα:
α. σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ
(GPA) ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
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και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα εγκατάστασης νομοθεσία, αυτό το
δικαίωμα.
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
4.2

4.3

4.4

Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 2.158 ευρώ
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ
προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη
Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών
ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της
σύμπραξης/ένωσης.
Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο
από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω
παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους
τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η
εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί με την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης του αντικειμένου κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη
παράταση της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης
ισχύος της από τον εκδότη αυτής.
Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ
της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη
της, αν:
α.
β.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του
διαγωνισμού οριστικά μη αποδεκτή.
Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει
την ισχύ της.

4.5

Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή
τους κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο διαγωνισμό δύναται να επιστραφεί σε κάθε
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη
ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα επιλεγεί ως ανάδοχος ο
υπόψη προσφέρων.

4.6

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία,
• γνωστοποίησης,
κατά
τη
διάρκεια
της
διαγωνιστικής
διαδικασίας,
προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, για
διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας προθεσμίας
ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους,
• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς
του και
• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη.
Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος,
γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.
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Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Στοιχεία
5.1

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό θα
είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι
συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
Κατ’ εξαίρεση η περιγραφή του υλικού και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
μπορεί να είναι συνταγμένα και στην αγγλική γλώσσα.

5.2

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

5.3

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που
περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται
από το Διαγωνισμό.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο προσφοράς

6.1

Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς
6.1.1 Γενικές απαιτήσεις
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Φάκελοι- Περιεχόμενα
Κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε
κλειστό φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που
ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου
θα αναγράφεται ο τίτλος του αντικειμένου και στο πάνω μέρος
αριστερά η επωνυμία του προσφέροντος, η επαγγελματική του
διεύθυνση, όνομα και τηλέφωνο αρμοδίου επικοινωνίας.
Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις άλλους Φακέλους/
Συσκευασίες με τα διακριτικά Α, Β και Γ. Οι Φάκελοι/ Συσκευασίες
Α και Β θα είναι κλειστοί και ο Φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά)
θα είναι σφραγισμένος.
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με
την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα
στοιχεία προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και
6.4 του παρόντος Άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι
προσφέροντες.
Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ο φάκελος Β
(τεχνική προσφορά) θα συνοδεύεται από 1 αντίγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή.
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς
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Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες,
σχέδια κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο
εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα
κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2).
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη/ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Τυχόν
διορθώσεις, διαγραφές και
προσθήκες, που θα
αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της
προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και
σφραγίδα του προσφέροντα.
Στις προσφορές δεν πρέπει να
υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,
μεσόστιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που δεν
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.
Όπου
προβλέπεται
υποβολή
αντιγράφων
υπερισχύει
το
πρωτότυπο. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με
σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του
ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο
της προσφοράς.
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες
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
διαγωνιζόμενου να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο του
σχετικού φακέλου της προσφοράς. Ο ειδικός υποφάκελος θα
φέρει τη σήμανση «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην
περίπτωση αυτή στον αντίστοιχο Φάκελο της προσφοράς θα
συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του υπόψη
υποφακέλου, και έγγραφο του διαγωνιζόμενου με το οποίο θα
δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που
περιέχονται
στον
υποφάκελο,
με
ρητή
αναφορά
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 τις αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016.
6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις 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
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
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6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών
δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά

–

ψευδείς

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας:
• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά
των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από
την Επιχείρηση,
• διαπιστωθεί ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή της
υλοποίησης της Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς
δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών
εγγράφων,
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως,
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του
από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις
6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να
συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους
Εμπορικούς
και
Οικονομικούς
όρους
της
Διακήρυξης
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα
έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.
6.1.2.2 Ισοδύναμες λύσεις
Δεν επιτρέπονται
6.1.2.3 Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6.2

Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Α
Α.

Περιεχόμενα Φακέλου Α
Ο Φάκελος Α θα περιέχει:
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6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο
4 του παρόντος τεύχους.
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη
Διακήρυξη.
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ)
Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με
Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.

το

6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως
6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο
σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και ότι η
προσφορά
υποβάλλεται
μέσω
της
συγκεκριμένης
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει
από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη
πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται
και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης,
ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα,
ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
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β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το αντίστοιχο
Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
B.

Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού
σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις
πιο πάνω δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός
είκοσι (20) ημερών εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του
δικαιολογητικού, και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω:
Ι.

Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της
παραγράφου 6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου,
αντίστοιχα
ΦΕΚ)
και
αποδεικτικό
(πιστοποιητικό/βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε
αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. 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 κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του διοικητικού οργάνου.

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του
συμμετέχοντος/υποψηφίου αναδόχου αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα
αδικήματα της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής
δικαιολογητικό αφορά ιδίως:

νομικού

προσώπου,

το

ως

άνω

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή
Ι.Κ.Ε.,
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
iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
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ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται
κοινωνικής ασφάλισης

με

καταβολή

φόρων

ή

εισφορών

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
ΙV. Αποδεικτικά
που
σχετίζονται
με
φερεγγυότητα,
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα :

σύγκρουση

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική
νομοθεσία.
β. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται
στην ΥΔΜΣΛΑ για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά
δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της
παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των
περιπτώσεων ΙΙ έως ΙV 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 Δήλωση του
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με
τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
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 αμετάκλητη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 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.
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Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο προσφέρων 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.
6.3

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει :

6.3.1 Πίνακα Εμπειρίας του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, μαζί με τις αντίστοιχες
Συστάσεις
επιτυχούς
παροχής
συναφών
υπηρεσιών
σε
επιχειρήσεις
δραστηριοποιούμενες σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας, που
προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ της Πρόσκλησης.
6.3.2 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών σε αντιστοίχιση με τα
μέλη της τυχόν σύμπραξης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Τεύχους 4
«Τεχνική
Περιγραφή
Υπηρεσίας»,
περιλαμβανομένου
του
δικτύου
συμβεβλημένων επιχειρήσεων στις οποίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι
Προπληρωμένες Κάρτες Διατακτικών Σίτισης του προσωπικού της ΔΕΗ.
6.3.3 Αναλυτική περιγραφή (βήματα) του προτεινόμενου από τον προσφέροντα τρόπου
πιστοποίησης (ποσοτικής και ποιοτικής) εκ μέρους της ΔΕΗ των παρεχόμενων
υπηρεσιών καθώς και των παρεχομένων αναφορών βάσει των δυνατοτήτων του
προσφερόμενου συστήματος διαχείρισης διατακτικών σίτισης
6.3.4 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2015 ή κατά άλλο
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαδικασία λειτουργίας συστήματος
διατακτικών και καρτών ή για συναφές αντικείμενο, του ίδιου του
διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων τουλάχιστον μίας
συμπράττουσας επιχείρησης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ανωτέρω
(διαγωνιζόμενος ή ένα μέλος σύμπραξης) πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις
ποιοτικής διασφάλισης.
6.3.5 Πιστοποιητικό
από το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας
πληροφοριών Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
6.3.6 Δηλώσεις συνεργασίας από οικονομικούς φορείς που θα συμβάλλουν στην
παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών χωρίς να είναι άμεσα αντισυμβαλλόμενοι,
με την οποία θα δηλώνουν ότι θα παράσχουν την απαιτούμενη υποστήριξη καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος
αναδειχθεί ανάδοχος.
6.3.7 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου σε μορφή οριζόντιου
ραβδογράμματος (Horizontal Bar Chart), το οποίο θα περιλαμβάνει :

ΟΟΔ-ΔΥΠ 51818024
Σελίδα 13/28

-

-

τα διάφορα στάδια υλοποίησης
ημερομηνίες ιδίως για :

των

υπηρεσιών



Έκδοση των καρτών σίτισης



Αποστολή των καρτών σίτισης στους εργαζόμενους



Φόρτωση (πίστωση) των καρτών σίτισης

με

τις

αντίστοιχες

τις καταληκτικές ημερομηνίες διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων από τη
ΔΕΗ στον ανάδοχο.

6.3.8 Την κατάσταση με τις λειτουργικές ταμειακές ροές και τα ταμειακά διαθέσιμα για
τα τελευταία τρία έτη
6.3.9 Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του Τεύχους «Πρόσκληση σε
Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία», στην περίπτωση κατά την οποία ο
Προσφέρων επικαλείται τεχνική ικανότητα τρίτου.
6.4

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει :

6.4.1 Οικονομική Προσφορά συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με
βάση το σχετικό επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος έντυπο.
6.4.2 Πίνακα Κατανομής του τιμήματος, σε περίπτωση Σύμπραξης εταιρειών.
6.4.3 Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα της Προσφοράς.
Άρθρο 7
Παραλαβή, Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών
7.1

Παραλαβή προσφορών
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει την οριζόμενη στην παράγραφο 1.3 του
τεύχους 1 της Διακήρυξης ημερομηνία, ώρα και τόπο από αρμόδια Επιτροπή που
θα συστήσει η ΔΕΗ.
Προσφορές που θα έχουν υποβληθεί από το διαγωνιζόμενο ή εκπρόσωπό του ή
ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων, πριν από τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 του
τεύχους 1 της Διακήρυξης, θα φυλάσσονται σε αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ, από
όπου θα παραλαμβάνονται από την παραπάνω Επιτροπή και θα αποσφραγίζονται.

7.2

Παρουσία εκπροσώπων διαγωνιζομένων κατά τις αποσφραγίσεις των Φακέλων
των προσφορών
Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον
έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της
προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον
Φάκελο της προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού
προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να
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παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι
εφόσον για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως
άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του.
Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων φακέλων των προσφορών κάθε επόμενης
φάσης του διαγωνισμού δύνανται να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι, κατά τα ως
άνω, των προσφερόντων που οι προσφορές τους δεν έχουν απορριφθεί.
7.3

Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και καταγράφει την
επωνυμία τους σε Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών. Με την εκπνοή της ώρας
λήξης παραλαβής Προσφορών, η Επιτροπή παραλαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο
τις Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο παραπάνω
Πρακτικό τα ονόματα των αντίστοιχων Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει
περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των Προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή:
α. Ανοίγει το Φάκελο/Συσκευασία κάθε προσφοράς και πιστοποιεί ότι περιέχει
τους Φακέλους Α, Β και Γ. Εάν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τρεις Φακέλους,
τότε δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή
μονογράφει τους φακέλους/συσκευασίες και ειδικότερα στο σφραγισμένο
φάκελο Γ της προσφοράς στα σημεία σφραγίσματός του.
β. Ανοίγει το Φάκελο Α και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον
Πίνακα Περιεχομένων που έχει συντάξει ο προσφέρων.
γ. Ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους καθώς και
όποιο άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί, εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα
στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία
ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 του
παρόντος τεύχους.
δ. Επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό έγγραφο ή στοιχείο
προσφορών το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
ε. Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση
των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των
στοιχείων των προσφορών η διαδικασία του ανοίγματος και της δυνατότητας
πρόσβασης των διαγωνιζομένων στα τυπικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών
ολοκληρώνεται.

7.4

Τυπική Αξιολόγηση προσφορών
7.4.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει
την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με
την παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν
στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη
Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην
παράγραφο 5.3 του παρόντος Τεύχους.
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7.4.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή
μπορεί να καλεί τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα
ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη χωρίς τη συναίνεση του
διαγωνιζομένου από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτόν με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), της
σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις
Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής,
αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΥΔΜΣΛΑ και την τυχόν
δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων
καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών
προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες
δηλώσεις, θα απορρίπτονται.
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων δεν είναι αποδεκτή.
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων
μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις
συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους
όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή
συμπλήρωσή
της
μόνον
προς
πλήρη
συμμόρφωση
με
το
συμπεριλαμβανόμενο στη Διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων
σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά
στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου
παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής Επιστολής, τα
στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, που ο μετέχων
οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του.
7.4.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,
αποφασίζει, στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες Προσφορές
θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη
ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα και
την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.
7.4.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει στους
προσφέροντες τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα
διαδικασία, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς.
Στους τυχόν απορριφθέντες γνωστοποιούνται, το συντομότερο δυνατόν,
με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), οι λόγοι
απόρριψης.
Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου για παροχή
σχετικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που
αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού,
τα αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου.
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7.5

Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
Κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε από την Επιτροπή, καλείται από την Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό να παραλάβει, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο,
κλειστούς/σφραγισμένους όπως υποβλήθηκαν, το Φάκελο Β, το Φάκελο Γ της
προσφοράς του, καθώς και την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση
των προθεσμιών για την άσκηση ενστάσεων. Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά να
παραληφθούν από τον προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών
αυτών, εφόσον ο προσφέρων δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση οι Φάκελοι Β και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στο
διαγωνισμό θα επιστραφούν στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν
απορριπτικής απόφασης επί των ενστάσεων. Τα στοιχεία του Φακέλου Α, πλην
των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα κρατηθούν από τη
ΔΕΗ κατά την κρίση της.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να
παραλάβει την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής.

7.6

Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων
Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση:
7.6.1 Ανοίγει τους Φακέλους Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί.
Ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων
που έχει συντάξει ο Προσφέρων.
7.6.2 Ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους
εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει
στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3.
Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό
έγγραφο ή στοιχείο προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση
των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των
στοιχείων των προσφορών η διαδικασία της αποσφράγισης και της δυνατότητας
πρόσβασης κάθε διαγωνιζόμενου στα τεχνικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών
ολοκληρώνεται.
Άρθρο 8
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
8.1

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια:
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- Έλεγχος
πλήρωσης
κριτηρίων
επιλογής,
τεχνικών
προσφορών και κριτηρίων ανάθεσης
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών
8.1.2 Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες

στοιχείων

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:
α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016,
να επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και
υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά
περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,
αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του
περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και
συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με
τις λοιπές. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς
να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να
λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.
β. Ενημερώνει κάθε διαγωνιζόμενο που η προσφορά του κρίθηκε μη
αποδεκτή σε κάθε φάση της αξιολόγησης των προσφορών με πλήρη
αιτιολόγηση της κρίσης της.
Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία για το ποιοί διαγωνιζόμενοι έγιναν
αποδεκτοί και θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.
Σε περίπτωση δε υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου σχετικά με
τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε
φάσης του διαγωνισμού, η γνωστοποίησή τους γίνεται το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
8.2

8.3

Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές
απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση
όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β,
προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να
υλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και
αρτιότητα.
Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Η αξιολόγηση των προσφορών βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο της
Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 60%), όσο και της Οικονομικής
Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 40%).
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8.4 Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα παρακάτω :
8.4.1 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, πραγματοποιείται βαθμολόγηση
των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του
Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο
κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται
στη βαθμολόγηση των κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.)
ορίζονται ως εξής:

Κριτήριο Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών
Εκτενής και τεκμηριωμένη εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση
παρόμοιων έργων
Διαθέσιμο δίκτυο
Τρόπος υποστήριξης διαχείρισης καρτών

Σ.Β.
(%)
40%
30%
30%

Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 έως το
100 ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης και βαθμό ανταπόκρισης της κάθε πρότασης
ως προς τις διαστάσεις αξιολόγησης που τίθενται για κάθε κριτήριο, όπως αυτές
περιγράφονται κάτωθι:
8.4.1.1 Εκτενής και τεκμηριωμένη εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση
παρόμοιων έργων (Σ.Β. 40 %).
Αξιολογείται η δυνατότητα της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, η εφικτότητα στη διοίκηση/διαχείριση του υποψηφίου Αναδόχου
μέσω προσκόμισης εμπειρίας από αντίστοιχα έργα καθώς και η
χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου σε συνάρτηση με τον ετήσιο
κύκλο εργασιών. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε εταιρείες με μεγάλο αριθμό
εργαζομένων.
8.4.1.2 Διαθέσιμο δίκτυο και τρόπος ανάπτυξης του (Σ.Β. 30 %).
Αξιολογείται το δίκτυο των συμβεβλημένων καταστημάτων ως προς το είδος,
τον αριθμό και τη γεωγραφική διασπορά τους. Επίσης, θα ληφθεί υπόψη ο
τρόπος και οι δεσμεύσεις υποψηφίων αναδόχων για περαιτέρω ανάπτυξη του
υπόψη δικτύου στην περίπτωση που το υφιστάμενο δεν θεωρείται επαρκές
8.4.1.3 Τρόπος υποστήριξης διαχείρισης καρτών (Σ.Β 30 %).
Αξιολογείται μεταξύ άλλων, ο τρόπος έκδοσης, διάθεσης και υποστήριξης της
διαχείρισης της υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών, η υποστήριξη του τρόπου
πιστοποίησης από τη ΔΕΗ των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι παρεχόμενες
αναφορές, το σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των χρηστών.
Η σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς, για καθένα από τα παραπάνω
τρία κριτήρια, προκύπτει από το γινόμενο του συγκεκριμένου συντελεστή
βαρύτητας για κάθε κριτήριο και του βαθμού που έλαβε η προσφορά για το
συγκεκριμένο κριτήριο. Η συνολική τεχνική βαθμολογία της κάθε προσφοράς
(TMi) προκύπτει από το άθροισμα των τριών παραπάνω σταθμισμένων
βαθμολογιών της προσφοράς.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Αποσφράγισης αποφασίζει ποιές από τις προσφορές
Θεωρούνται ως "Τεχνικά Αποδεκτές" ή "Τεχνικά μη Αποδεκτές".
Επισημαίνεται ότι, προς διασφάλιση της Επιχείρησης, τεχνικές προσφορές που
στην τεχνική αξιολόγηση (ΤΒΠ) θα αξιολογηθούν με συνολικό βαθμό ως "Τεχνικά
Μη Αποδεκτές" θεωρούνται και οι τεχνικές προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία
μικρότερη του 70 για τουλάχιστον ένα από τα ως άνω κριτήρια.
8.5

Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης
Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,
αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και
περατώνοντας την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ενημερώνει τους
προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.2.β.
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών ή σε περίπτωση που ασκηθούν μετά την
έκδοση απόφασης επί αυτών, ειδοποιείται ο διαγωνιζόμενος να παραλάβει επί
αποδείξει σφραγισμένο το Φάκελο Γ.
Εάν ο προσφέρων δεν παραλάβει την οικονομική προσφορά του εντός τριών (3)
μηνών, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ
διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής.

8.6. Αποσφράγιση
Αξιολόγηση

Οικονομικών

Προσφορών

–

Πρόσβαση

συμμετεχόντων

-

8.6.1 Η αρμόδια Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τους προσφέροντες, που οι
προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην
αποσφράγιση του Φακέλου Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης αυτού.
Ακολούθως, στον καθορισμένο χρόνο, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι προσφέροντες υπέβαλαν με το
Φάκελο Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα
με την παράγραφο 6.4 του Άρθρου 6 του παρόντος τεύχους.
8.6.2 Ανακοινώνει τα βασικά, κατά την κρίση της, οικονομικά στοιχεία των
προσφορών στους παρευρισκομένους.
Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει, κάθε μη χαρακτηρισθέν σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 ως εμπιστευτικό έγγραφο ή
οικονομικό στοιχείο των προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών,
την ανακοίνωση των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν
ζητηθέντων εγγράφων και στοιχείων αυτών, η διαδικασία της αποσφράγισης
και της δυνατότητας πρόσβασης των συμμετεχόντων στα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών των υπολοίπων διαγωνιζομένων ολοκληρώνεται.
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8.6.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις
από τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους των τευχών της Διακήρυξης,
για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Φάκελο Γ της προσφοράς. Σε
περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα
απορριφθεί οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον
υπόψη προσφέροντα την οριστική απόρριψη της προσφοράς του.
8.6.4 Στη συνέχεια:
- Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους,
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος
τεύχους.
- Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών και ως
προς το οικονομικό τους μέρος προσφορών με τη διαδικασία που έχει
καθοριστεί στη Διακήρυξη και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό
αποτέλεσμα.
- Συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας.
8.6.5 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της
οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση διενεργείται
μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων αυτών που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, εφόσον το επιθυμούν. Επιμερισμός των
υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερους του ενός (1) συμμετέχοντες
αποκλείεται.
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν
από τον προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και
δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.
8.6.6

Η οικονομική προσφορά (FMi) του κάθε διαγωνιζόμενου, που θα ληφθεί
υπόψη για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο
8.6.7, θα είναι το ποσοστό αμοιβής του Αναδόχου απομειούμενο, για
λόγους σύγκρισης και μόνον των προσφορών, κατά 1,3% και κατά
μέγιστο μέχρι 32,5%, για κάθε επιπλέον ημέρα πίστωσης πέραν των 35
ημερολογιακών ημερών, προθεσμία που σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 5.1 του Τεύχους Συμφωνητικό Σύμβασης και στην
παράγραφο Γ του επισυναπτόμενου στο παρόν Τεύχος “Έντυπου
Οικονομικής Προσφοράς” είναι επί ποινή απόρριψης ο ελάχιστος
αποδεκτός χρόνος που μπορεί να προσφερθεί για την καταβολή από τη
ΔΕΗ της αξίας των Διατακτικών Σίτισης κάθε μήνα.

8.6.7 Κριτήρια προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από όλες τις
τεχνικά αποδεκτές προσφορές είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον
υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Πρότασης (TPMi). Ο Συνολικός Βαθμός
Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:
Συνολικός Βαθμός Πρότασης: TPMi = [ΤΜι / TMmax] * 0,60 [FMmin / FMi]
* 0,40
Όπου:
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TMi:
η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),
TMmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των
προσφορών που χαρακτηρίστηκαν "Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη
παραπάνω διαδικασία,
FMi:
η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i), διαμορφωμένη
σύμφωνα με την παράγραφο 8.6.6,
FMmin: η χαμηλότερη, διαμορφωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 8.6.6,
οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν
"Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
Άρθρο 9
Προσφυγές Προσφερόντων
Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας
μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι
διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του
Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 10
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
Αναγγελία Ανάθεσης
10.1 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπως διαμορφώθηκε βάσει των προβλεπομένων
στο άρθρο 8 του παρόντος, τίθεται υπόψη του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης
για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και
τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται από το μειοδότη.
10.2 Η πιο πάνω απόφαση κατακύρωσης γνωστοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο και
αναγγέλλεται και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές
προσφορές.
Η ΔΕΗ ενημερώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν.
4412/2016, κατόπιν αιτήσεως προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο
ανάδοχο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς
του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο
όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με
την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα,
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό
εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη
σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να
είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από
τα μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και
πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί
την ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της
σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση
και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση
επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η
προαναφερθείσα απαίτηση.
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10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:
α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης.
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα:
10.6.1

να ματαιώσει το διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει
ότι:
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια
τον επηρεασμό του αποτελέσματος
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας
βίας

10.6.2

να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 11
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης

11.1 Το περιεχόμενο της
σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου και των τυχόν βελτιώσεων όπως
εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
11.2 Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση
νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της
Σύμβασης.
11.3 Μετά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση της πιο
πάνω εγγυητικής , ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της εντός προθεσμίας η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την αποστολή της
πρόσκλησης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά και δέκα (10) ημερών από την
αποστολή της με επιστολή.
11.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, ακολούθως δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με
τους λοιπούς προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό
την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.
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Άρθρο 12
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του
προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των
τευχών της Διακήρυξης.
12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της
Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά
Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και
η Προκήρυξη του διαγωνισμού.
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει
τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για
την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση
που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί 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 από τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται
ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί
προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς
όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να
παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.
Συνημμένα:- Παραρτήματα Ι έως ΙΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παράρτημα Ι Τεύχους 2 της Διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
« ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ »
ΤΙΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*):

Oλογράφως **

Αριθμητικώς**

………………………………………

………………………..

Α) Αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στις οικείες στήλες, ως καθαρή αμοιβή του
αναδόχου έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το προσφερόμενο από τον υποψήφιο
ανάδοχο ποσοστό επί τοις εκατό (….%) επί της συνολικής αξίας των διαχειριζομένων
διατακτικών η οποία υπολογίζεται σε
€, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει την Επιχείρηση.
Β) Η αντικατάσταση απολεσθεισών καρτών μέχρι ποσοστού 1‰ επί του συνόλου των
εκδοθέντων, θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση
υπέρβασης του ορίου αυτού το κόστος αντικατάστασης καρτών σίτισης ανέρχεται σε €
….. (…….) ανά κάρτα και θα επιβαρύνει τη ΔΕΗ.
Γ) Η ΔΕΗ θα καταβάλει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των διατακτικών σίτισης
βάσει των απολογιστικών στοιχείων απασχόλησης κατά τον εκάστοτε προηγούμενο
μήνα και του αδιάθετου υπολοίπου των καρτών εντός … 1 ……. ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή της αναφοράς φόρτισης των καρτών (excel),

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα

*

σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η
ολόγραφη τιμή.

Επισήμανση : Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να
αναγράφονται αριθμητικώς στις κατάλληλες θέσεις.
Ο Δ ΗΓ ΙΕ Σ
Ο προσφέρων θα αναγράψει ολογράφως και αριθμητικώς τον αριθμό των ημερών ο οποίος θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 ημέρες. Προσφορές με λιγότερες ημέρες πίστωσης της
εκάστοτε μηνιαίας αξίας των διατακτικών σίτισης θα απορρίπτονται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Παράρτημα ΙΙ Τεύχους 2 της Διακήρυξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Παράρτημα ΙΙ Τεύχους 2 της Διακήρυξης

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς

Ολογράφως

……………………………….

…………………………………

………………………………

……………………………….

…………………………………

………………………………

……………………………….

…………………………………

………………………………

……………………………….

…………………………………

………………………………
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 104 32 ΑΘΗΝΑ
Διακήρυξη : ΔΥΠ 51818024
Ημερομηνία: 09.07.2018

Αντικείμενο : Παροχή
Υπηρεσιών
Διαχείρισης
Διατακτικών
Σίτισης
Εργαζομένων ΔΕΗ, & θυγατρικών
αυτής

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης Εργαζομένων ………… ”

ΜΕΤΑΞΥ
……………………………………………………………
&
…………………………..

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο
Άρθρο

1

Μέρη της Σύμβασης

Άρθρο

2

Ορισμοί - Ορολογία

Άρθρο

3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο

4

Συμβατικό Τίμημα

Άρθρο

5

Τρόπος πληρωμής αξίας διατακτικών και υπηρεσιών
διαχείρισης

Άρθρο

6

Χρονική περίοδος διαχείρισης διατακτικών σίτισης

Άρθρο

7

Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο

8

Υποχρεώσεις Επιχείρησης

Άρθρο

9

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Άρθρο

10

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Άρθρο

11

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση συνεργασίας τρίτων

Άρθρο

12

Λοιποί Όροι

Άρθρο

13

Ανωτέρα Βία

Άρθρο

14

Απαιτήσεις - Διαφωνίες

Άρθρο

15

Λύση – Καταγγελία Σύμβασης

Άρθρο

16

Δωσιδικία – Επίλυση Διαφορών

Άρθρο

17

Ευθύνη Σύμπραξης Εταιρειών

Άρθρο

18

Ισχύς της Σύμβασης

Σύμβαση : ……………………………………
Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης
Διατακτικών
Σίτισης
Εργαζομένων ……..

Στην Αθήνα σήμερα ........................... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η
……………………………………που
θα
αποκαλείται
στο
εξής
«Επιχείρηση»
ή
«……………………» η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός …………………….. αρ.
…………………. και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ.
………………, …………………………. και αφ' ετέρου ………………………………………. που θα
αποκαλείται στο εξής «ανάδοχος» ή «εργολάβος» και έχει έδρα στην Αθήνα οδός
……………………... και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τ.. κ.
……………………………………….., συνομολόγησαν τη σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους
όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη.
ΑΡΘΡΟ 1. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη τα οποία υπογράφονται αρμοδίως
από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής:
α)

Σύμβαση

β)

Τεχνική Περιγραφή

γ)

Προσφορά Αναδόχου

δ)

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής
προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω
έννοια:
-

-

-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ………………………… (ΔΕΗ ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ).
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με σύμβαση η
παροχή υπηρεσιών.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του αναδόχου για
την παροχή υπηρεσιών. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν
συμπληρώματα της Σύμβασης.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: Είναι η επιχείρηση και ο ανάδοχος.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Είναι η υπηρεσία της Επιχείρησης που είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της υλοποίησης
της παροχής υπηρεσιών.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Είναι υπηρεσία της Επιχείρησης που προΐσταται της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό
προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό.
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (εφεξής Κάρτες Σίτισης):
Προπληρωμένες Κάρτες τις οποίες εκδίδει ο Ανάδοχος. Οι Κάρτες Σίτισης
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή γευμάτων και γενικότερα,

-

-

τροφίμων στις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ:
Σύστημα διαχείρισης συναλλαγών που έχει οργανώσει ο Ανάδοχος και
αποτελείται από ένα δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων στις οποίες μπορούν
να γίνουν αποδεκτές οι Προπληρωμένες Κάρτες Σίτισης ως παροχή σε είδος
προσφερόμενο από την Επιχείρηση στο προσωπικό της.
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Επιχειρήσεις κάθε είδους που προσφέρουν γεύματα και γενικότερα τρόφιμα
προς κατανάλωση (όπως super markets, εστιατόρια, καφέ, fast food, εταιρίες
τροφοδοσίας, κλπ.), οι οποίες έχουν συμβληθεί με το δίκτυο των
Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων του Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών
Σίτισης και σερβίρουν γεύματα και γενικότερα παρέχουν τρόφιμα προς
κατανάλωση έναντι των Προπληρωμένων Καρτών Σίτισης σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Ο Ανάδοχος οργανώνει και παρέχει στην Επιχείρηση μέσω ενός δικτύου
Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων υπηρεσίες που επιτρέπουν στο προσωπικό της
να γευματίζει, είτε να προετοιμάζει το γεύμα του για κατανάλωση στο χώρο
εργασίας του χρησιμοποιώντας Κάρτες Σίτισης.
Οι Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις παρέχουν στο προσωπικό της Επιχείρησης
γεύματα και εν γένει, τρόφιμα προς κατανάλωση έναντι των Καρτών Σίτισης
με αντίστοιχη χρέωση της σχετικής κάρτας.
Με την παρούσα Σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στην
Επιχείρηση (με την προϋπόθεση της τηρήσεως των λοιπών όρων της
παρούσης) Κάρτες Σίτισης οι οποίες στη συνέχεια διατίθενται από τις κατά
τόπους Υπηρεσίες της Επιχείρησης στο προσωπικό της.
3.2 Οι Κάρτες Σίτισης:
α. μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη λήψη γευμάτων ή έτοιμης τροφής από
και μόνο τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης.
β. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν καλύπτονται από
την παρούσα Σύμβαση.
γ. δεν εξαργυρώνονται έναντι χρημάτων από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις.
Εάν η αξία του γεύματος ή της έτοιμης τροφής ξεπερνά το διαθέσιμο όριο
αγορών της Κάρτας, το επιπλέον ποσό θα πληρώνεται ξεχωριστά από το
χρήστη με άλλον τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
4.1 Το συμβατικό τίμημα παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης των διατακτικών
βάσει του αριθμού του προσωπικού της Επιχείρησης και συνακόλουθα του
προϋπολογιζόμενου ποσού που θα πιστώνεται μηνιαίως στις προπληρωμένες
κάρτες και για χρονική περίοδο από 01/08/2018- 31/08/2021, καθώς και της
κατωτέρω αναφερόμενης ποσοστιαίας αμοιβής του αναδόχου προϋπολογίζεται
σε ……………………….,00€.
4.2 Η Επιχείρηση θα πληρώνει μηνιαίως στον Ανάδοχο ως καθαρή αμοιβή έναντι
των παρασχεθεισών υπηρεσιών
……………………………… επί τοις εκατό
(…………..%) επί του συνολικού ποσού των εκάστοτε πραγματοποιηθεισών
πιστώσεων των Προπληρωμένων Καρτών Σίτισης, πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την Επιχείρηση.
Στην ως άνω μηνιαία αμοιβή, πέραν της αμοιβής για τις υπηρεσίες διαχείρισης

των διατακτικών σίτισης, συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή για την έκδοση και
διανομή των προπληρωμένων καρτών.
4.3 Η αντικατάσταση απολεσθεισών/ληγμένων καρτών μέχρι ποσοστού 1‰ επί
του συνόλου των εκδοθέντων, θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση της
Επιχείρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού το κόστος
αντικατάστασης καρτών σίτισης ανέρχεται σε € ….. (…….) ανά κάρτα και θα
επιβαρύνει την Επιχείρηση
4.4 Η αμοιβή καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του,
συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών στις οποίες προέβη σε σχέση με
την εκτέλεση της Σύμβασης. Το τίμημα της Σύμβασης είναι σταθερό και δεν
υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή ή μεταγενέστερη αύξηση.
ΑΡΘΡΟ 5.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1 Χρόνος και τρόπος καταβολής Αξίας Διατακτικών
Η συνολική αξία των διατακτικών προσδιορίζεται από το άθροισμα των
διατακτικών τροφής που διατίθενται μηνιαίως σε κάθε εργαζόμενο.
Η Επιχείρηση εντός …………. 1ημερών από την παραλαβή της αναφοράς
φόρτισης των καρτών (excel), θα καταβάλει το ποσό που προκύπτει από τη
διαφορά των διατακτικών σίτισης βάσει των απολογιστικών στοιχείων
απασχόλησης κατά τον εκάστοτε προηγούμενο μήνα και του αδιάθετου στο
τέλος κάθε μήνα υπολοίπου των καρτών.
5.2 Χρόνος και τρόπος πληρωμής της Αξίας των Υπηρεσιών Διαχείρισης
Το τίμημα θα προσδιορίζεται από το εκάστοτε γινόμενο της συνολική αξίας
των διατακτικών σίτισης του μήνα που αφορά επί το ποσοστό αμοιβής του
Αναδόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 της Σύμβασης.
Ο ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση τον τραπεζικό λογαριασμό όψεως
στον οποίο θα κατατίθενται το εκάστοτε μηνιαίο τίμημα καθώς και η
αναλογούσα αξία ΦΠΑ.
Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο όσον αφορά το τίμημα των υπηρεσιών
διαχείρισης διατακτικών σίτισης προς το προσωπικό της Επιχείρησης θα
γίνονται μηνιαίως, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, την εικοστή
(20η) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα υποβολής του τιμολογίου
διαχείρισης των διατακτικών, το οποίο θα εκδίδεται και θα κατατίθεται από
τον Ανάδοχο στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιχείρησης την
τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.
5.3 Για την πληρωμή
απαιτούνται:

της

Αξίας

Διατακτικών

και

Υπηρεσιών

Διαχείρισης

5.3.1 Για την Αξία των Διατακτικών Σίτισης
α. Χρεωστικό Σημείωμα Παράδοσης Διατακτικών
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει προς την Επιχείρηση «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ» (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 4308/2014 περί Ελλην.
1

Τουλάχιστον 35 ημέρες

Λογιστικών Προτύπων) με τη συνολική ονομαστική αξία των διατακτικών
του μήνα που αφορά.
β. Ονομαστική κατάσταση εργαζομένων (ένεκα του όγκου των εργαζομένων
σε μορφή αρχείου τύπου excel στους οποίους χορηγούνται οι διατακτικές
σίτισης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)

5.3.2 Για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης
α. Τιμολόγιο
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει προς την Επιχείρηση «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με την συνολική αξία του τιμήματος υπηρεσιών διαχείρισης
(όπως αυτό προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 4.2) πλέον
ΦΠΑ.
β. Φορολογική Ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 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.
ε. Πιστοποίηση (ποιοτική και ποσοτική) εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας
της Επιχείρησης των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 6.
6.1

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι υπηρεσίες διαχείρισης των διατακτικών θα είναι διάρκειας από
01/08/2018-31/08/2021, με δικαίωμα προαίρεσης της Επιχείρησης για να
αυξήσει την ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι 50% ή και να τη μειώσει μέχρι
50% της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να
αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές σύμφωνα με το
άρθρο 337 του ν. 4412/2016.

6.2 Η έκδοση των καρτών και η αποστολή τους από τον ανάδοχο στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιχείρησης προς διανομή στους δικαιούχους πρέπει να γίνει το
ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από δύο (2) εβδομάδες
από την
αποστολή από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο “επιστολής πρόθεσης
ανάθεσης (LOI)”.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο και παραδώσει αυτό σε πλήρη
αξιοποίηση από τους εργαζομένους της Επιχείρησης το αργότερο εντός μηνός
από τη λήψη της ως άνω επιστολής.
6.3 Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει :
6.3.1 Εντός της ως άνω προθεσμίας των δύο (2) εβδομάδων από την αποστολή
από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο “επιστολής πρόθεσης ανάθεσης (LOI)”
να παραδίδει στις Υπηρεσίες που θα του υποδείξει η Επιχείρηση τις Κάρτες
Σίτισης προς διανομή στους δικαιούχους, έτοιμες προς χρήση στα
συμβεβλημένα καταστήματα.

6.3.2 Εντός 3 ημερών από τη λήψη της εκάστοτε μηνιαίας εντολής πίστωσης
καρτών (excel) να πιστώνει τις κάρτες σίτισης με το μηνιαίο ποσό
διατακτικών σίτισης του προσωπικού της.
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
7.1 Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης της αποστολής των προπληρωμένων
καρτών από τον Ανάδοχο στις Υπηρεσίες της Επιχείρησης, σύμφωνα με την
προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και μετά την παρέλευση μιας
(1) επιπλέον εβδομάδας ως περιόδου χάριτος για μη επιβολή ρητρών για την
καθυστέρηση αυτή ή της Φόρτωσης (πίστωσης) των καρτών περιοδικά (ανά
μήνα) με το εκάστοτε ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στις διατακτικές τροφής
της αντίστοιχης περιόδου, όπως αυτή η προθεσμία καθορίζεται στο
προηγούμενο Άρθρο, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους Ανωτέρας
Βίας ή σε λόγους υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος αποδέχεται να
καταβάλει στη Επιχείρηση ποσό ίσο με το 1,43% του συνολικού
προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω παραγράφου 4.1, με
ανώτατο όριο το 10% αυτού.
7.2 Εφόσον η χρονική καθυστέρηση του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχεί η επιβολή της μέγιστης
ποινικής ρήτρας, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στην καταγγελία της
Σύμβασης.
7.3 Για καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και μέχρι το
70% του συμβατικού χρόνου ή που οφείλεται σε ανωτέρα βία, ο χρόνος
διαχείρισης των καρτών σίτισης παρατείνεται αναλόγως και ο Ανάδοχος
παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση κατά της Επιχείρησης για τους παραπάνω
λόγους.
7.4 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντοτε με βάση το αρχικό τίμημα της
Σύμβασης. Τυχόν αναπροσαρμογές του ως άνω τιμήματος δεν λαμβάνονται
υπόψη.
7.5 Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Έναντι αυτών η Επιχείρηση προβαίνει σε ισόποσες
παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές στον
Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση υποχρεούται:
8.1 Να δίνει εγκαίρως στον Ανάδοχο την παραγγελία για έκδοση νέων Καρτών
Σίτισης ή την ανάκληση της ισχύος υφισταμένων λόγω μεταβολών της
σύνθεσης του προσωπικού της.
8.2 Να καταβάλλει την αξία των διατακτικών σίτισης και να εξοφλεί τα σχετικά
τιμολόγια του Αναδόχου που εκδίδονται για την παράδοση και τη διαχείριση
των Καρτών Σίτισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα πιο πάνω άρθρα 4 και
5.
8.3 Να ενημερώνει το προσωπικό της σχετικά με τους όρους της παρούσης που
αφορούν τη χρήση των Προπληρωμένων Καρτών.
8.4 Να ενημερώνει τον Ανάδοχο εγκαίρως για κάθε μεταβολή των στοιχείων του
προσωπικού της.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
9.1 Να οργανώνει την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Επιχείρησης μέσω ενός
δικτύου Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των
κιλικίων/καντινών
που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων της
Επιχείρησης.
9.2 Να ενημερώνει την Επιχείρηση με κατάλογο Έντυπο ή Ηλεκτρονικό για τις
Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις και τις νέες καταχωρήσεις ή μεταβολές σε αυτόν
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
9.3 Να εκδίδει και να χορηγεί στην Επιχείρηση τις Κάρτες που αυτή έχει
παραγγείλει, έναντι πληρωμής της αμοιβής της Εταιρίας όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 8.2 της παρούσης.
9.4 Να χορηγεί στο προσωπικό της Επιχείρησης ονομαστική επιστολή με την
παραλαβή της Κάρτας Σίτισης που να το ενημερώνει για τους όρους χρήσης
της κάρτας καθώς και για τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις, όπως στην πιο
πάνω παράγραφο 9.2.
9.5 Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης των Καρτών αυτών στο δίκτυο των
Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων υπό τους όρους της παρούσης.
9.6 Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να λύσει ή να καταγγείλει κατά πάντα χρόνο
οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συνάψει με Συμβεβλημένη Επιχείρηση και
αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντικαθιστά τις
συμβάσεις αυτές με νέες επιχειρήσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος ουδεμία ευθύνη
φέρει για τις συνθήκες υγιεινής και την τήρηση αγορανομικών και
υγειονομικών διατάξεων από οποιαδήποτε Συμβεβλημένη Επιχείρηση.
9.7 Επιπλέον:
α. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της
Επιχείρησης., για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του,
ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται
στο πλαίσιο της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο
προσωπικό του των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική
Σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των
εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού
τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κλπ.
γ. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης,
καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης
προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά
τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας, εφόσον
αυτό είναι δυνατό.

9.8 Να θέτει στη διάθεση της Επιχείρησης τις κατάλληλες αναφορές και τα
στοιχεία πιστοποίησης (ποσοτικής και ποιοτικής) των υπηρεσιών. Ειδικότερα,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Επιχείρηση
αναφορές ποσοτικής και ποιοτικής πιστοποίησης καθώς και έκτακτες (custom)
αναφορές μετά από αίτημα της Επιχείρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
συνημμένο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή‟.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
10.1 Ο Ανάδοχος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα
την εγγυητική επιστολή αριθμός ……… που εξέδωσε για το ποσό των €
………………… που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού
τιμήματος της παραγράφου 4.1, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη
εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται
όλοι γενικά (όροι και συμφωνίες) εξίσου ουσιώδη μέρη της Σύμβασης.
10.2 Οι εγγυήσεις μπορούν να εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της συμφωνίας δημόσιων συμβάσεων
του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997
(ΦΕΚ Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα
αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
10.3 Εάν η παρούσα Σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και δεν προκύψει λόγος
κατάπτωσης της εν λόγω Επιστολής, αυτή επιστρέφεται στην Τράπεζα που
την εξέδωσε μετά την Έγκριση της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του Έργου,
κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και μετά την πλήρη και ολοσχερή
εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών του υποχρεώσεων και την
τελική εκκαθάριση των λογαριασμών.
Ο όρος «Έγκριση» όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Σύμβαση
περιορίζεται στη διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν ικανοποιητικά
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η Έγκριση δίδεται
εγγράφως από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΔΕΗ Α.Ε. εντός 10
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των τιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13.4 (Όρια Ευθύνης). Σε περίπτωση που ο
Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με τις
Υπηρεσίες, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των
Άρθρων 7 και 16. (Ποινικές Ρήτρες & Καταγγελία Σύμβασης).
ΑΡΘΡΟ 12.
2

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Καταγράφεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν
λόγω Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο
εγγυήσεις.

12.1. Τα Μέρη συμφωνούν ρητά με την παρούσα ότι η Σύμβαση,
συμπεριλαμβανόμενης της συνημμένης Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας,
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ τους για το αντικείμενο του Έργου
και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν αντάλλαξαν προηγουμένως μεταξύ τους,
καθώς και κάθε τυχόν προηγούμενες συζητήσεις ή συμφωνίες
οποιασδήποτε μορφής και φύσης, προφορικές ή σιωπηρές, που δεν έχουν
συμπεριληφθεί στην παρούσα Σύμβαση, θεωρούνται άκυρες και ανίσχυρες
και δεν δεσμεύουν τα μέρη ούτε λαμβάνονται υπόψη με οποιονδήποτε
τρόπο για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης.
Κάθε πράξη ή δραστηριότητα ή επιχείρηση του Αναδόχου που απαιτείται για
την ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της
Σύμβασης ακόμη και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στη Σύμβαση.
12.2. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις και
ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις οποιουδήποτε εκ των εγγράφων της
Σύμβασης
γίνονται
εγγράφως
(με
Συμπληρώματα,
Συμφωνίες
Τροποποίησης κλπ).
12.3. Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος εγγυάται τα κάτωθι σε σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης:
α.

Τον προσεκτικό, ολοκληρωμένο και έμπειρο προγραμματισμό και
εκτέλεση
του
Έργου
σύμφωνα
με
το
χρονοδιάγραμμα,
χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία αιχμής που είναι
διαθέσιμη κατά την κατακύρωση της Σύμβασης και χωρίς ελαττώματα.

β.

Ότι τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους
κοινά αποδεκτούς τεχνικούς κανόνες και τις νομικές και τυπικές
διατάξεις.

γ.

Τη δωρεάν αποκατάσταση ελαττωμάτων/σφαλμάτων ή την εκ νέου
εκτέλεση. Εάν και εφόσον οι προσπάθειες του Αναδόχου αποτύχουν
επανειλημμένως, η Επιχείρηση δύναται, είτε να ανακαλέσει τη
Σύμβαση, είτε να απαιτήσει την επιστροφή μέρους της αμοιβής του, το
ύψος της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες.

δ.

Ότι θα τηρήσει πλήρη εχεμύθεια ως προς όλα τα έγγραφα, τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που του έχουν παραδοθεί καθώς και ως
προς τα συμπεράσματα που συνάγονται από αυτά σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην επισυναπτόμενη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας.

12.4. Όρια Ευθύνης
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε απώλεια ή ζημία που αποδεικνύεται ότι
προκλήθηκε από υπαιτιότητά του.
Η ευθύνη του περιορίζεται στην αποκατάσταση της άμεσης απώλειας ή
ζημίας που προκλήθηκε και μέχρι το ποσόν του τιμήματος της Σύμβασης.
Ωστόσο, σε περίπτωση σκόπιμης πρόκλησης ζημίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται
απεριόριστα.
Αποκλείεται κάθε αξίωση του Αναδόχου για αποζημίωση ανεξάρτητα από τη
νομική βάση της.
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για έμμεση ή παρεμπίπτουσα ζημία όπως
διαφυγόντα κέρδη, διακοπή ή απώλειες της παραγωγής, κλπ.
12.5. Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα
εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης
και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση
των στόχων της Σύμβασης.
12.6. Τρόπος Λειτουργίας της Σύμβασης
Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέψουν με
την παρούσα κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης και συμφωνούν ότι η πρόθεσή τους είναι η δίκαιη λειτουργία
της Σύμβασης μεταξύ τους, χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα του κάθε
συμβαλλόμενου και ότι, εάν κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, ο
ένας συμβαλλόμενος κρίνει ότι η Σύμβαση δεν λειτουργεί δίκαια, τα Μέρη
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμφωνήσουν ως προς τις
ενέργειες που απαιτούνται για να εξαλειφθούν τα αίτια αυτής της
κατάστασης, αλλά η τυχόν αδυναμία τους να συμφωνήσουν σε τέτοιες
ενέργειες σύμφωνα με την παρούσα Ρήτρα δημιουργεί διαφορά υπό την
έννοια και τους όρους του Άρθρου 14.
12.7. Υποκατάσταση - Εκχώρηση
12.7.1 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς
ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης
υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη
συναίνεση της Επιχείρησης.
12.7.2 Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο
9.7 του παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις
για
τη
διασφάλιση
εργασιακών
και
ασφαλιστικών
δικαιωμάτων
εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.
12.7.3 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την
Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον 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 Επιχείρησης. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να
καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.
12.8 Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλα τα δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών,
φήμης λογότυπα ή τίτλους και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
που αφορούν το σύστημα των Καρτών Σίτισης ανήκουν αποκλειστικά στον
Ανάδοχο.
12.9 Φόροι, τέλη και λοιπά βάρη
12.9.1 Ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του βαρύνονται με την καταβολή κάθε τυχόν
φόρου, τέλους και λο επιβαρύνσεων που οφείλονται σύμφωνα με το νόμο
και το ποσόν των οποίων θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό
τίμημα.
12.9.2 Ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του (είτε ελληνικό είτε αλλοδαπό)
βαρύνονται με το φόρο εισοδήματος και κάθε (τυχόν) σχετική επιβάρυνση
που επιβάλλεται στην Ελλάδα από τις ελληνικές φορολογικές αρχές σε
σχέση με το Έργο και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις τυχόν
διμερείς κρατικές συμφωνίες. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση παρακρατεί
τα ποσά που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις.

12.9.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Επιχείρηση.
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
13.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των εργασιών και
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του αναδόχου, και τα οποία
ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρόλη την επιμέλεια την
οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμενος ανάδοχος,
θεωρούνται ως περιστατικά ανωτέρας Βίας.
Οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες
(Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των αρχών, κωλυσιπλοϊα,
επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται
περιστατικά ανωτέρας Βίας.
Τα περιστατικά ανωτέρας βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά
μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του αναδόχου.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά της επιχείρησης απαιτήσεις που
αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως
συνέπεια περιστατικού ανωτέρας Βίας.
13.2 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την επιχείρηση ένα γεγονός ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με επίσημα έγγραφα το περιστατικό
καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση
στην παροχή των υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση.
13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό ανωτέρας
βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, θα πρέπει να
γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην επιχείρηση, παρέχοντας όσο
το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού
αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης
του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η επιχείρηση.
13.4 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον ανάδοχο με την
υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην επιβλέπουσα
υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του
περιστατικού αυτού.
Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο εάν αποδέχεται
ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα
σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του
αναδόχου.
13.5 Η μη συμμόρφωση του αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ.,
εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά
απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας.
13.6 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες
θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.
13.7 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος
υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του
περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να
καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς

χρονοτριβής των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

14.1 Απαιτήσεις
14.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει
απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη σύμβαση,
υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία μέσα σε μια
ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε
το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη
του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.
14.1.2 Η επιβλέπουσα υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω
γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της
ευθύνης της επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία
και να δίδει οδηγίες στον ανάδοχο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα
στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί
και να παρέχει στην επιβλέπουσα υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων,
μόλις του ζητηθούν.
14.1.3 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω
γνωστοποίησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην επιβλέπουσα
υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με
λεπτομερή αιτιολόγησή της.
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η
απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο
ανάδοχος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η επιβλέπουσα
υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο
ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών από τη λήξη του γεγονότος.
14.1.4 Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την
επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η επιχείρηση θεωρεί ότι
μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.
14.2 Διαφωνίες
14.2.1 Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την
Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι
μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.
14.2.2 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη
ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα
παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην
προϊσταμένη υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με «αίτηση επίλυσης διαφωνίας»
όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το
παρόν άρθρο.
14.2.3 Στην «αίτηση επίλυσης διαφωνίας», ο ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα
που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα

ακόλουθα:
α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή
χρηματικό ποσό.
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης
και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.
14.2.4 Η προϊστάμενη υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90)
ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την απόφαση της επιχείρησης.
14.2.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της
επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα
στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά δικαστήρια
των Αθηνών.
Πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την
επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση
αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την επιχείρηση, συγκροτείται,
από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης, επιτροπή φιλικού διακανονισμού η
οποία διαπραγματεύεται με τον ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας.
14.2.6 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την
εκτέλεση των εργασιών, ούτε αίρει την υποχρέωση του αναδόχου να
ακολουθεί τις εντολές της επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια
παροχή των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 15.

ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15.1 Λύση της Σύμβασης
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης
αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο του
έργου και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησης της Σύμβασης, εφόσον
καταδειχτεί αναμφισβήτητα ότι είναι οικονομικά ασύμφορη ή τεχνικά
ανέφικτη η υλοποίηση του εγχειρήματος που πραγματεύεται η υπόψη μελέτη
ή εφόσον επέλθει εξωτερικό γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική
ρύθμιση, πολιτική απόφαση κλπ) που θα καθιστά αδύνατη ή άκαιρη την
υλοποίηση του εγχειρήματος.
15.2 Καταγγελία της Σύμβασης
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης από τα λοιπά
άρθρα της Σύμβασης, η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει την παρούσα
Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών προς τον Ανάδοχο μετά από την έλευση ενός από τα γεγονότα που
περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους (α) έως (ε):
α. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και
συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν
εξ ίσου ουσιωδών, η Επιχείρηση θα καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη
ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο.
Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο
… του παρόντος τεύχους (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και

ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της
Σύμβασης.
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η
αναφερόμενη στο άρθρο 10 της παρούσας Σύμβασης εγγύηση και
επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της
Επιχείρησης, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.
β. Εάν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει την πλημμελή εκτέλεση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από σχετική ειδοποίηση ή εντός μεγαλύτερου
χρονικού διαστήματος το οποίο εγκρίνει γραπτώς η Επιχείρηση στη
συνέχεια.
γ. Εάν ο Ανάδοχος καταστεί αφερέγγυος ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση ή υποκατασταθεί μερικά ή ολικά από τρίτους
στην εκτέλεση της Σύμβασης.
δ. Εάν συνεπεία Ανωτέρας Βίας ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει ουσιώδες
μέρος των Υπηρεσιών επί τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
ε. Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την
αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.
Σε περίπτωση καταγγελίας για το λόγο της παραγράφου (β), ο Ανάδοχος
ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για κάθε άμεση και πραγματική ζημία που
υπέστη η Επιχείρηση σε σχέση με την καταγγελία της Σύμβασης, στο μέτρο
που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται
σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεμπίπτουσα ζημία.
Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ανωτέρω παραγράφους, η Επιχείρηση καταβάλει στον Ανάδοχο την
αμοιβή του για τις Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος της καταγγελίας, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
16.1 Κάθε διαφορά ή διαφωνία που ανακύπτει σχετικά με την εκτέλεση της
Σύμβασης κατά τη διάρκεια της ισχύος της επιλύεται φιλικά.
16.2 Κάθε αξίωση του Αναδόχου υποβάλλεται στην Επιχείρηση το συντομότερο
δυνατόν από την ημερομηνία που προέκυψαν οι λόγοι που θεμελιώνουν την
αξίωση έτσι ώστε η Επιχείρηση να μπορέσει να εξετάσει το βάσιμο της
αξίωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι τυχόν αξιώσεις υποβάλλονται στην
Επιχείρησης το αργότερο εντός τριών μηνών (3) από την παραπάνω
ημερομηνία. Αξιώσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας δεν εξετάζονται.
16.3 Η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών δεν παρέχει στον
Ανάδοχο το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της Σύμβασης.
16.4 Συμφωνείται ρητώς ότι κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση της
Σύμβασης και δεν μπορεί να επιλυθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τακτικών
δικαστηρίων της Αθήνας.

16.5 Η Σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους της
Ελληνικής Επικράτειας.
ΑΡΘΡΟ 17. 3 ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

4

17.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται
έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το
κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.
17.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η
ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το
προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.
ΑΡΘΡΟ 18.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 01/08/2018 – 31/08/2018.
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η
Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται
εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα
αναριθμούνται κατάλληλα.
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Η διατύπωση του παρόντος Άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των
Τευχών της Σύμβασης με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο
Ανάδοχος (είτε αφ’ εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση της Διακήρυξης).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το αντικείμενο του παρόντος έργου αξιοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει η νομοθεσία
για παροχή διατακτικών σίτισης σε εργαζόμενους μέχρι 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα (Ν.
4172/2013, άρθρο 13 και 14.1(ζ) και ΠΟΛ.1219 / 6-10-2014, παράγραφος 1.β), ως
παροχή σε είδος προς τους εργαζόμενους.
Με βάση τα παραπάνω η ΔΕΗ χορηγεί σε κάθε μισθωτό κάθε μήνα διατακτική σίτισης
αξίας έξι (6) Ευρώ από 01/08/2018-31/122018 και αξίας έως τέσσερα (4) Ευρώ από
01/01/2019-01/08/2021 για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησής του στην
Επιχείρηση.
Οι παραπάνω δαπάνες προκειμένου να τεκμηριωθούν και να καταχωρηθούν στον
λογαριασμό 60.02 πρέπει να συνοδεύονται από:
i.
Χρεωστικό Σημείωμα Παράδοσης Διατακτικών, το οποίο εκδίδεται από τον
Ανάδοχο προς τη ΔΕΗ βάσει του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 4308/2014 περί
Ελλην. Λογιστικών Προτύπων, με τη συνολική ονομαστική αξία των διατακτικών
του μήνα που αφορά.
ii.
Την ονομαστική κατάσταση εργαζομένων (ένεκα του όγκου των εργαζομένων σε
μορφή αρχείου σε μέσον αποθήκευσης CD ή DVD ή Flash Memory Stick) στους
οποίους χορηγούνται οι διατακτικές σίτισης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
2.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Οι μαγνητικές διατακτικές σίτισης χορηγούνται μέσω της χρήσης προπληρωμένων
καρτών οι οποίες για λόγους ευχρηστίας, χαμηλού σχετικά κόστους διαχείρισης και
ασφαλείας συναλλαγών πρέπει να λειτουργούν με προδιαγραφές και διαδικασίες
πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
Οι κάρτες Διατακτικών Σίτισης θα αξιοποιηθούν από το προσωπικό της ΔΕΗ για την
αγορά γευμάτων ή έτοιμης τροφής γενικότερα, από συμβεβλημένα με τον ανάδοχο
καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, αλυσίδες fast foods κ.ά.
Η διαχείριση της κάρτας πρέπει να είναι απλοποιημένη και ασφαλής, με όλες τις
διαδικασίες να είναι ανάλογες με αυτές των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, οπότε
θα πρέπει ο ανάδοχος να διασφαλίσει τις αναγκαίες συμπράξεις ή συνεργασίες που
απαιτούνται για την έκδοση και τη διαχείριση των καρτών, τη οικονομική διαχείριση
των διατακτικών και λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την
ασφαλή διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η κάρτα θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της
και δεν θα έχει, για τον κάτοχο της, καμία απολύτως συνδρομή.
Τα ποσά (σε ευρώ) που θα πιστώνονται στην κάρτα δεν δύνανται να χορηγηθούν στον
κάτοχο της κάρτας, υπό τη μορφή ανάληψης μετρητών, παρά μόνο για την πληρωμή
γευμάτων και εν γένει τροφίμων.
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Στις περιπτώσεις που η αξία αγορών γεύματος ή τροφίμων, υπερβαίνει το διαθέσιμο
πιστωτικό όριο της κάρτας, το υπερβάλλον ποσό, θα πρέπει να καταβληθεί (πληρωθεί)
από τον κάτοχο (χρήστη) της κάρτας με άλλον τρόπο όπως μετρητά, πιστωτική κάρτα
κλπ.
Η πίστωση της αξίας των διατακτικών, που η ΔΕΗ θα παρέχει στους εργαζόμενούς της,
θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εντολής σε μορφή αρχείου (xls, ascii, κλπ).
Το τυχόν υπόλοιπο έκαστης μηνιαίας πίστωσης θα συμψηφίζεται με την πίστωση του
επόμενου μήνα.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
1. Αρχικά, κοινοποιούνται τα ονόματα των εργαζομένων της ΔΕΗ (“Αρχείο
Εργαζομένων”), στους οποίους θα χορηγηθούν Ηλεκτρονικές Διατακτικές Σίτισης,
μέσω συγκεκριμένου αρχείου excel.
2. Προσδιορίζεται ο κωδικός της κάρτας του κάθε εργαζόμενου (16ψήφιος κωδικός
στη μορφή ……… 1……………..) και εκδίδονται από τον Ανάδοχο οι φυσικές
προπληρωμένες κάρτες
οι οποίες πρέπει να αποσταλούν από τον ανάδοχο
ομαδοποιημένες ανά τοπικό κατάστημα διάθεσης ΔΕΗ προκειμένου στη συνέχεια
να χορηγηθούν με ευθύνη της ΔΕΗ στους εργαζομένους της.
3. Για τη “φόρτωση” (δηλαδή την πίστωση) των καρτών, αποστέλλεται στον Ανάδοχο
με e-mail κάθε μήνα (ή όποτε κρίνεται αναγκαίο) η σχετική “Εντολή Πίστωσης
Καρτών” που είναι ένα αρχείο xls, με τα ποσά που η ΔΕΗ αποφασίζει να πιστωθούν
σε κάθε κάρτα.
Στην περίπτωση που οι πιστώσεις είναι σταθερές ή ίδιες με την προηγούμενη
εντολή, τότε ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται μόνο με τις αλλαγές του προηγούμενου
αρχείου.
4. Αφού αποστείλει η ΔΕΗ στον Ανάδοχο (μέσω e-mail) την Εντολή Πίστωσης
Καρτών, θα πρέπει ο Ανάδοχος να αποστείλει (με e-mail):
A. Το σχετικό “Χρεωστικό Σημείωμα Παράδοσης Διατακτικών” (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
4308/2014 περί Ελλην. Λογιστικών Προτύπων) με τη συνολική ονομαστική
αξία των διατακτικών του μήνα που αφορά και
B. Το τιμολόγιο που αφορά τη σχετιζόμενη με το Χρεωστικό Σημείωμα Παράδοσης
Διατακτικών αμοιβή του αναδόχου.
5. Το αρμόδιο τμήμα πληρωμών της ΔΕΗ στη συνέχεια προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες αναφορικά με την καταβολή της αξίας των διατακτικών και την πληρωμή
του αναδόχου για τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4
και 5 της Σύμβασης.
6. Στη συνέχεια και αφού επιβεβαιωθούν εκ μέρους του Αναδόχου οι προβλεπόμενες
στη Σύμβαση ενέργειες της ΔΕΗ που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,
άμεσα πιστώνονται τα σχετικά ποσά στις κάρτες των εργαζομένων της ΔΕΗ
(“Φόρτωση Καρτών”).
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ
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Θα συμπληρωθεί η μορφή του κωδικού βάσει της προσφοράς του αναδόχου
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-

Τα ποσά που έχουν πιστωθεί στις κάρτες στις περιπτώσεις α) διακοπής
συνεργασίας, β) λάθους πίστωσης και γ) απώλειας (χάσιμο) καρτών, διαχειρίζονται
ανά περίπτωση ως εξής:
 Διακοπή συνεργασίας :→ ακύρωση όλων των καρτών, καταγραφή υπολοίπων
την επομένη μέρα που θα έχουν πέσει οι κινήσεις, μηδενισμός των καρτών,
εντολή μεταφοράς συνολικού διαθέσιμου πόσου από το λογαριασμό του
Αναδόχου στο λογαριασμό της Επιχείρησης, αντιλογισμός στα μηχανογραφικά
συστήματα.
Οι χρεωμένες αμοιβές του αναδόχου ΔΕΝ επιστρέφονται γιατί τα έξοδα και οι
χρεώσεις φορτώσεων (τελευταίων ποσών) από τους συνεργαζόμενους φορείς
καθώς και οι χρεώσεις ακύρωσης καρτών, υπερκαλύπτουν αυτές τις αμοιβές.
 Λάθος πίστωση :→ Αναλογίζεται με το παραστατικό από το POS
 Απώλεια :→ Με ένα απλό τηλεφώνημα μπλοκάρεται (ακυρώνεται η κάρτα) και
εκδίδεται νέα κάρτα με μεταφορά του ποσού της κάρτας που χάθηκε. Η
αντικατάσταση μέχρι του 1‰ του συνόλου των καρτών σίτισης ως
απολεσθεισών θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Επιχείρησης. Σε
περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού το κόστος αντικατάστασης καρτών
σίτισης, το οποίο ανέρχεται σε € 3 (τρία) θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ στον
Ανάδοχο.

7. Μηνιαίες Απολογιστικές Αναφορές – Πιστοποίηση υπηρεσιών διαχείρισης
Για τη ποιοτική και ποσοτική διασφάλιση τω παρεχόμενων υπηρεσιών από τον
Ανάδοχο καθώς και την αποτελεσματική ενημέρωση της ΔΕΗ ΑΕ, ο Ανάδοχος θα
παρέχει μηνιαίες αναφορές ποσοτικής και ποιοτικής πιστοποίησης, με στατιστικά
στοιχεία σχετικά με το έργο. Τα στοιχεία των αναφορών αυτών θα αφορούν ποσοτικά
δεδομένα, όπως αριθμός καρτών που εκδόθηκαν, χρηματικά ποσά που πιστώθηκαν
στις κάρτες, καθώς και ποιοτικά δεδομένα. Τα ποιοτικά δεδομένα θα αφορούν στην
ικανοποίηση των εργαζομένων, στο χρόνο και το βαθμό εξυπηρέτησης σε έκτακτες
περιπτώσεις.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Το σύστημα του Παρόχου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για τη μηνιαία εκκαθάριση
των υπολοίπων των καρτών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δηλ. την οριοθέτηση
συγκεκριμένης ημερομηνίας λήξης για κάθε εντολή φόρτισης.
8.2 Επίσης θα διαθέτει Σύστημα ενημέρωσης με τουλάχιστον ένα (1) από τα παρακάτω:
• Τηλεφωνικό σύστημα IVR
• Διαδικτυακή πλατφόρμα
• Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Σύ μ βα ση Εμ πι σ τε υτι κ ότη τα ς

Στη ν Αθ ή να σή με ρα τη ν … …… …… …… . με ταξ ύ τω ν ε δώ σ υμ β αλ λο μέ νω ν, αφ ’
ε ν ός τη ς α νώ ν υ μη ς ε ται ρε ί ας με τη ν ε πω ν υ μί α « Δη μ ό σι α Επι χε ί ρη ση
Η λε κ τρι σμ ο ύ Α . Ε.» ( Δ Ε Η) , π ο υ ε δ ρε ύε ι σ τη ν Α θή ν α, ο δ ός Χ α λκ ο κ ον δ ύ λη 30 ,
και ε κπ ρ ο σω πε ί ται ν όμι μα γι α τη ν υ π ο γραφ ή τη ς παρ ο ύ σα ς α π ό τ ο ν κ .
…… …… …… …… …. … …… …… …… …… …… …… … και αφ ’ ε τέ ρ ο υ τ η ς αν ώ ν υμη ς ε ται ρε ί α ς
με τη ν ε πω ν υμί α. .… …… …… …… …… …… π ο υ ε δρε ύε ι στ η …… …… …… …… …… …, ο δ ός
…… …… …… …… …… … και ε κπ ρ ο σω πε ί ται ν όμι μα γι α τη ν υ π ογ ραφ ή τη ς παρ ο ύ σα ς
απ ό τ ον κ . … …… … …… …… …… …… …. , σ υ μ φ ω νή θη κα ν , σ υ νο μ ο λο γή θη κ αν κ αι
έ γι να ν α μ οι βαί α απ ο δε κτ ά τα α κ όλ ο υ θα:
1. Η Δ Ε Η, η οπ οί α σ τ ο ε ξή ς θα α πο κα λε ί τ αι « Εται ρε ί α» , έ χε ι σ υν ά ψε ι τη ν
Κ ύρι α Σ ύ μ βα ση Πα ρ οχή ς Υπη ρε σι ώ ν υπ ’ αρι θ. … …… … …. με τ ο δε ύτε ρ ο
τω ν
σ υ μ βα λ λο μέ ν ω ν,
ο
ο π οί ος
σ το
ε ξή ς
θα
απ οκ αλε ί ται
« Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς» , με α ν τι κε ί με ν ο τη ν « …… … …… …… … …… …… …… …. .»
( σ τ ο ε ξή ς , « η Κ ύ ρι α Σύ μ βα ση » ) .
2. Ο Α ντι σ υ μ βα λ λ όμε ν ο ς αν αλα μ βά νε ι με τη ν παρ ο ύ σα τη ν υ πο χρέ ω ση να
τη ρε ί απ ό λ υ τη ε χε μ ύθε ι α σε ό τι αφ ορ ά σ τι ς Εμ πι σ τε υτι κέ ς Π λη ρ οφ ο ρί ε ς
πο υ τ ο υ πα ρέ χ ο ντ αι ή το υ ε ί ναι πρ ο σι τέ ς λό γω τη ς ι δι ότη τά ς τ ο υ και τη ς
σχέ ση ς τ ο υ μ ε τη ν Ε ται ρε ί α.
3. Ο ρ ισ μο ί , Συ ν ε ρ γα σ ία , Ε μ π ισ τε υ τ ι κέ ς Π λη ρ οφ ορ ίε ς
Ο όρ ος Συ νε ρ γ ασ ί α, σ τα πλ αί σι α τη ς ο π οί ας υπ ο γρά φ ε ται η παρο ύ σα
Σύ μ βα ση Εμ πι στ ε υ τι κ ότη τα ς , π ε ρι λα μ βά νε ι τη ν ε κ τέ λε ση τ ο υ έ ρ γο υ τη ς
Κ ύρι α ς Σ ύμ βα ση ς .
Ο όρ ο ς Ε μ πι σ τε υ τ ι κ έ ς Π λ η ρο φο ρ ίε ς ση μαί νε ι τη ν ί δι α τ η Συ νε ρ γα σί α
με τ αξ ύ
τη ς
Ετ αι ρε ί ας
και
του
Α ντι σ υ μ βα λ λο μέ ν ο υ
καθ ώ ς
και
οπ οι α δή π ο τε ε μ π ορι κά ση μ αν τι κή π λη ρ ο φ ο ρί α σχε τι κά με τη ν ο ργ άν ω ση ,
τι ς υπ η ρε σί ε ς, τη ν οι κ ο νο μι κή δι άρθρω ση , τη χρη μα τ ο οι κο ν ομι κή
πο λι τι κή , τι ς σ υνε ρ γα σί ε ς και τι ς ε πε ν δ ύ σε ι ς τη ς Ε ται ρε ί ας ή / και τω ν
σ υν δ ε δε μέ νω ν
ε τα ι ρε ι ώ ν
τη ς ,
η
οπ οί α
έ χε ι
πε ρι έ λθε ι
σ τ ον
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο με οπ οι ο δή π οτε τρ ό πο και με οπ οι α δή π ο τε υλι κή ή
άυ λη μ ο ρφ ή .
Επί ση ς ,
ως
Ε μ π ι σ τε υ τ ικ ή
Π λ ηρ ο φο ρ ία
ν οε ί ται
οπ οι α δή π ο τε
πλη ρ οφ ορί α
χα ρα κ τη ρί ζε ται
απ ό
τη ν
ι σχ ύ ο υ σα
χρη μ ατι σ τη ρι ακή
ν ομ οθ ε σί α ω ς ε μ πι σ τ ε υ τι κή , και ο π οι αδή πο τε πλη ρ οφ ορί α γί νε τ αι γνω σ τή
σ το ν Α ντι συ μ βα λ λ ό με ν ο κα τά τη ν ε κ τέ λε ση και ε π’ ε υ και ρί α τη ς
Συ νε ρ γα σί ας ή κ αι τ η ς παρ ο ύ σα ς Σ ύ μ βα ση ς.
4. Υ πο χρε ώ σε ις τ ου Αν τ ι συ μ β αλ λ ομ έ νου
Ει δι κ ό τε ρα ο Α ντι σ υ μ βα λλ ό με ν ο ς α να λα μ βά νε ι τι ς ε ξή ς υ π οχ ρε ώ σ ε ι ς:
(α) - να
μη
χρη σι μ ο π οι ε ί
τι ς
Εμ πι σ τε υ τι κέ ς
Π λη ρ οφ ο ρί ε ς
γι α
οπ οι ο δή π οτ ε άλ λ ο σ κο π ό πα ρά μ ό ν ο γι α το α ν τι κε ί με ν ο τη ς
ε ργα σί ας τ ο υ και τι ς δρα σ τη ρι ότη τέ ς τ ο υ σε σχέ ση μ ε τη ν
Ε ται ρε ί α ,
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-

-

-

να μη ν α να κ οι νώ νε ι τι ς Εμ πι σ τε υτι κέ ς Π λη ρ οφ ο ρί ε ς σε άλ λο υ ς
σ υν ε ρ γά τε ς π ο υ α π ασ χ ολ ο ύ ντ αι σ τη ν ε ται ρε ί α ή σε τ ρί τ ου ς π αρά
μ όν ο ό τα ν α υ τ ό ε ί να ι αναγ καί ο γι α ν α φ έ ρε ι σε πέ ρα ς τ ο έ ρ γ ο π ο υ
έ χε ι ανα λά βε ι και μ ό νο ύσ τε ρα α π ό σχ ε τι κή έ γγ ραφ η ε ν τ ο λή και
σ υν αί νε ση τη ς Ε ται ρ ε ί ας,
να μη ν αν απα ρά γε ι οπ ο τε δή πο τε τι ς Ε μ πι στε υ τι κέ ς Π λη ρ οφ ορί ε ς
ο ύ τε ν α τι ς α π οθη κε ύε ι σε η λε κτ ρ ονι κή μ ορφ ή , π αρά μ ό νο γ ι α να
φ έ ρε ι σε πέ ρα ς το έ ργ ο π ο υ έ χε ι ανα λά βε ι απ ό τη ν Ε ται ρε ί α. Σε
πε ρί πτω ση α ναπ αρα γω γ ή ς τω ν π λη ρ οφ ορι ώ ν ε ν σ υν ό λω ή ε ν
μέ ρε ι τα αν τί γρ αφ α πρέ πε ι να φ έ ρ ο υ ν τ η ν έ ν δε ι ξη « ΑΝ Τ ΙΓΡ ΑΦ Ο»
και θα τη ρε ί ται α ρχε ί ο όλω ν τ ω ν α ντι γ ρά φ ω ν ,
να
δι ατη ρ ε ί
υπ ό
ασφ α λε ί ς
σ υν θή κε ς
το
σ ύν ο λ ο
τω ν
Ε μπι σ τε υ τι κώ ν
Π λη ρ οφ ο ρι ώ ν,
κα θ ώ ς
και
ο π οι ο δ ή πο τε
αν τι κε ί με ν ο π ο υ πε ρ ι έ χε ι Εμ πι σ τε υτι κέ ς Π λη ρ οφ ο ρί ε ς,
να ε πι σ τρέ φ ε ι , οπ ο τε δή π ο τε , ύ στ ε ρα απ ό σχε τι κ ό αί τη μα τη ς
Ε ται ρε ί ας, τ ο σ ύ ν ο λ ο ή μέ ρ ος τω ν Ε μπι σ τε υτι κώ ν Π λη ρ οφ ο ρι ώ ν
πο υ βρί σ κ ο ντ αι σ τη ν κ ατ ο χή τ ο υ ,
να
μη ν
ε κ με τ αλ λε ύε τ αι
τι ς
Εμ πι σ τε υτι κέ ς
Π λη ρ ο φ ορί ε ς
πρ οκε ι μέ ν ο υ να π ρ ο σπ ο ρί σε ι ί δι ο πε ρι ο υ σι ακ ό όφ ε λ ο ς, ι δί ω ς απ ό
τη ν απ ό κ τη ση ή ε κχ ώ ρη σ η τ ω ν με τ οχώ ν τη ς Ε ται ρε ί ας ή ά λ λω ν
δι και ω μά τω ν ε πί πε ρι ου σι ακ ώ ν σ τ οι χε ί ω ν τη ς Ε ται ρε ί ας απ ό τ ον
ί δι ο ή μέ σω τρί τω ν παρέ νθε τω ν π ρ ο σώ π ω ν, σ ύμφ ω να με τ ο Π . Δ.
53/ 19 92 .

(β) Να σ υ νε ργά ζε ται με τ ο Κ λι μά κι ο Ε ξυ πη ρέ τη ση ς Με τ ό χ ω ν τη ς
Ε ται ρε ί ας κα ι να παρέ χε ι σ ’ α υ τ ό κ άθε σ τοι χε ί ο π ο υ κρί νε ται
ανα γκ αί ο γι α τη ν πα ρακ ο λ ο ύθη ση τω ν σ υ να λλα γώ ν τ ο υ ε πί με τ ο χώ ν
ή παρα γώ γ ω ν π ρ οϊ ό ντω ν τη ς Ετ αι ρε ί ας και τω ν σ υ ν δε δε μ έ νω ν με
αυ τή ε τ αι ρε ι ώ ν, και
(γ) Να μ η ν π ρ ο βαί νε ι σε συ να λ λα γέ ς μ ε αν τι κε ί με ν ο με τ ο χέ ς και
παρά γω γα πρ οϊ ό ν τα τη ς Ε ται ρε ί ας και τ ω ν σ υ ν δε δε μέ νω ν μ ε α υτή ν
ε ται ρε ι ώ ν χω ρί ς τ η ν τή ρη ση τω ν δι ατάξ ε ω ν τ ο υ ά ρθ ρ ο υ 3 1,
παρά γρ αφ ος 2 τ ο υ ι σχ ύ ο ν το ς Κ α ν ονι σμ ο ύ Λε ι τ ο υρ γί ας τη ς Δ Ε Η τ ω ν
οπ οί ω ν δη λώ νε ι ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς με τη ν παρ ο ύ σα ό τ ι έ λαβε
γνώ ση .
5. Σε
πε ρί π τω ση
λή ξε ω ς
ή
λ ύσε ω ς
της
Σ υνε ργ ασί ας
του
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο υ
με
τη ν
Ε ται ρε ί α
γι α
ο ποι ο δή π ο τ ε
λ όγ ο
ή
οπ ο τε δή πο τε τ ο υ ζη τη θε ί απ ό τη ν Ε ται ρ ε ί α ακ όμ α και πρι ν τη ν λ ύ ση ή
κα τα γγε λί α τη ς Σ υ νε ργα σί ας , αν δι απι σ τ ω θε ί ε κ μέ ρ ο υς τη ς Ε ται ρε ί ας η
με οπ οι ο δή π οτε τ ρ ό πο πα ρά βα ση τω ν ό ρω ν τη ς π αρ ο ύ σα ς ε κ μ έ ρ ο υς
τ ο υ Α ν τι σ υμ β αλ λ ο μέ ν ο υ, α υ τ ός ε ί ναι υπ ο χρε ω μέ ν ο ς:
(α)

να στ αμα τή σε ι
Π λη ρ οφ ο ρι ώ ν,

αμ έ σω ς

να

κά νε ι

( β)

να πα ρα δώ σε ι αμέ σ ω ς σ τη ν Ετ αι ρε ί α οποι α δή π ο τε α ντι κε ί μ ε να ή
έ γγ ραφ α τ α οπ οί α πε ρι έ χ ο υν Εμ πι στ ε υ τι κέ ς Π λη ρο φ ορί ε ς και
βρί σκ ο ντ αι στη ν κα τ οχή τ ο υ ή , κα τά παρά β α ση τω ν ό ρω ν τη ς
παρ ο ύ σα ς, σ τη ν κα τ οχή τρί τω ν , και

( γ)

να
αν ακ οι νώ σε ι
ε γγ ράφ ω ς
κα τά λ ο γ ο
τω ν
ο ν ομά τω ν
και
δι ε υ θ ύν σε ω ν
τω ν
τρί τω ν
π ρ οσ ώ π ω ν
σ τ ο υς
οπ οί ο υ ς
ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς έ χε ι ανα κ οι νώ σε ι Ε μ πι στε υ τι κέ ς Πλη ρ οφ ορί ε ς ,
σ ύμ φ ω ν α με τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τη ς παρ ο ύ σα ς , ή κ ατά παρά β α ση α υτ ώ ν.
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χρή ση

τω ν

Εμ πι στε υ τι κώ ν

6. Ρη τ ά σ υ ν ομ ο λ ογε ί τ αι ότι σε πε ρί πτ ω ση λή ξε ω ς ή λ ύ σε ω ς τη ς
Συ νε ρ γα σί ας τ ο υ Α ν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο υ με τη ν Ε ται ρε ί α οι υ π οχ ρε ώ σε ι ς
τη ς πα ρ. (α ) τ ο υ ά ρθρ ο υ 4 τη ς πα ρ ο ύ σα ς, σ υνε χί ζο υ ν να β αρ ύ ν ου ν
τ ον
Αν τι σ υ μ βα λλ ό με ν ο
γι α
δύο
( 2)
χ ρ όνι α
με τ ά
τη ν
κ ατ ά
οπ οι ο ν δή πο τε τρ όπ ο λή ξη τη ς Σ υνε ργ α σί ας .
7. Π αρ α β ία σ η υ π οχ ρε ώ σε ων – Ευ θύ ν η γ ι α απ οζ ημ ί ω ση
Ρη τά σ υ μφ ω νε ί ται ότι σε πε ρί πτω ση πα ρά βα ση ς τω ν υπ οχ ρε ώ σε ω ν
πο υ α ναλ αμ β άνε ι μ ε τη ν π αρ ο ύ σα , ο Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς ε υ θ ύνε ται
γι α τ η ν απ ο κα τά σ τα ση ο π οι ασ δή π οτε ζ η μί ας τη ς Ε ται ρε ί ας .
8. Π οι ν ικ ή Ε υ θύ ν η
Πέ ρα α πό τη σ υμ β ατι κή και κα τ ά ν όμ ο ασ τι κή τ ο υ ε υθ ύ νη , ο
Αν τι σ υμ β αλ λ όμ ε ν ο ς φ έ ρε ι κ αι π οι νι κή ε υθ ύν η σ ύμ φ ω ν α με τι ς
σχε τι κέ ς
ν ο μ οθε τι κέ ς
δι ατ άξε ι ς
για
τη ν
πρ ο σ τα σ ί α
το υ
Επ αγ γε λμ ατι κ ο ύ και Βι ο μη χα νι κ ο ύ Α π ο ρρή τ ου ι δί ω ς δε με τ ο ά ρθ ρ ο
371 τ ο υ Π οι νι κ ού Κ ώ δι κα και τι ς δι ατ άξ ε ι ς τω ν ά ρθρω ν 16 , 17, 1 8 τ ο υ
ν. 1 46/ 1914 πε ρί Αθ έ μι τ ου Αν τα γω νι σμ ο ύ , κα θώ ς και τι ς δι α τάξε ι ς τη ς
χρη μα τι στη ρι ακή ς ν ο μο θε σί ας π ε ρί υ π ο χρέ ω ση ς τή ρη ση ς α πο ρρή τ ο υ
και μη ε κμ ε τά λ λε υ σ η ς ε μ πι στε υ τι κώ ν πλ η ρο φ ορι ώ ν .
9. Απ α γό ρε υ ση ε κ χ ω ρή σε ως
Κ ανέ να α πό τα σ υμ βα λ λ όμε να μέ ρ η δε ν ε κχ ω ρε ί σ το άλλ ο με τη ν
παρ ο ύ σα
οπ οι αδή πο τε
δι και ώ μα τα
ε υρε σι τε χ νί ας ,
ε φ ε υ ρέ σε ι ς,
πατέ ν τε ς , ε μπ ορι κά μυ σ τι κά , πνε υ μα τι κά δι και ώ μα τα ή ο ποι α δή π ο τε
άλ λα δι κ αι ώ ματ α βι ο μη χα νι κή ς ή π νε υ μα τι κή ς ι δι ο κ τη σί α ς.
10 . Ρη τ ά σ υ μφ ω νε ί ται ό τι γι α τη ν ε πί λ υ σ η οπ οι α σ δή π ο τε δι αφ ο ράς π ο υ
πρ οκ ύ πτ ε ι απ ό τη ν παρ ο ύ σα Σ ύμ βα ση α πο κ λε ι στι κ ά αρ μ ό δι α ε ί ναι τα
Δι κα σ τή ρι α τη ς Αθή ν ας .
11 . Τ ρο ποπ ο ί ησ η τ ης Σ ύ μ βα σ ης
Κ άθε τρ οπ ο π οί η ση τω ν όρω ν και τω ν συ μφ ω νι ώ ν τη ς πα ρ ού σ ας
Σύ μ βα ση ς θ α γί νε τα ι μό ν ο γ ρα πτά , με τ η σ υ μφ ω νί α ό τι η τ ή ρη σ η τ ο υ
γρα πτ ο ύ τ ύπ ο υ απ ο τε λε ί απα ραί τη τη πρ ο ϋπ ό θε σ η γι α τη ν ισχ ύ τ ο υς ,
απ οκ λε ι ό με ν ο υ
κ ά θε
ά λλ ο υ
τ ύ π ο υ,
κα θώ ς
και
κ ά θε
ά λλ ο υ
απ ο δε ι κτι κ ο ύ μέ σ ο υ , συ μ πε ρι λα μ βα ν όμε ν ο υ τ ο υ όρ κ ο υ.
12 . Με τη ν ε πι φ ύ λαξη τ η ς παρ . 6 α νω τέ ρω , η παρ ο ύ σα Σ ύ μ βα ση ι σχ ύε ι
απ ό τη ν υ πο γ ραφ ή τη ς και μέ χρι τη λή ξη με ο ποι ο δή π ο τε τρ όπ ο τη ς
Συ νε ρ γα σί ας με τ αξ ύ τη ς Ετ αι ρε ί ας και τ ο υ Αν τι σ υ μ βα λλ ο μέ ν ο υ .
Αφ ο ύ σ υ ν ομ ο λ όγ η σ αν , σ υ μφ ώ νη σα ν κ αι απο δέ χτη κα ν τα παρα πά νω οι
σ υμ β αλ λ ό με ν οι , σ υ ντ άχθη κε σε πί σ τω σή τ ο υ ς η πα ρ ο ύ σ α Σύ μ βα ση , η
οπ οί α α φ ού α να γνώ σθη κε και βε βαι ώ θη κε , υπ ο γρά φ ε τ αι ω ς ακ ο λ ο ύθω ς
και τ α σ υ μ βα λλ ό με ν α μέ ρη έ λ α βα ν απ ό έ να α ντί γρ αφ ό τη ς .
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Ο Ι Σ ΥΜ Β Α Λ ΛΟ Μ Ε Ν Ο Ι
Γ Ι Α Τ Η Ν ΔΕ Η Α. Ε .

Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Ν ΑΔ Ο ΧΟ

Οι όροι του παρόντος σχεδίου σύμβασης εμπιστευτικότητας θα οριστικοποιηθούν με
την ολοκλήρωση της Διαδικασίας.

5

Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

Διακήρυξη: 51818024
Ημερομηνία: 09.07.2018
Αντικείμενο:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 6

Παροχή Υπηρεσιών
Διαχείρισης Διατακτικών
Σίτισης Εργαζομένων
ΔΕΗ & θυγατρικών αυτής

Περιεχόμενα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .................................................................... 3
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ....................................................... 5
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................. 6
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ................ 8
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ . 10
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .................................................................................................................. 12
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ...................................................................................................... 13
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ............................................................................................. 15

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος …… 2…… δηλώνω ότι:
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ με
αριθμό μερίδας…….. και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005
- (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ……………………………………
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους
–
διαδικτυακή διεύθυνση κλπ- από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό)
2. …… 3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
4.4 …… 4……
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της
προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την
υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την προσφορά
μας ή/και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αν έχει ήδη
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί
2
Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
3
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”
4
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται η διαδικασία οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα παράγραφο
με το ακόλουθο περιεχόμενο: «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». Άλλως ισχύουν τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης)

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη …… 2…… δηλώνω ότι:
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος …… 3……
2. …… 4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι
…………………
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το
Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να
συνεργασίας και την παρούσα δήλωση

υπογράψουν

τα

έγγραφα

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια
ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα,
δεσμευόμαστε να
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα
δύναται να απορρίψει την προσφορά ή/και να καταπέσει την Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής του προσφέροντος στο Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αυτού αν έχει ήδη υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
2
Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα
3
Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα
εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ.
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
4
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη “μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..” ή “διαχειριστές ….”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος …… 1…… δηλώνω ότι ο
Προσφέρων:
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και
ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2
αυτής.
…… 2……
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού,
…… 3…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.
…… 4……
3. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση
της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4. …… 5……
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη,
συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των
τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο
εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που
υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με
οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»
3
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»
4
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας προστίθεται
η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την
υποβολή των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους
ανεπιφύλακτα»
5
Η Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του
αντικειμένου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Διακήρυξης, προσθέτει στο
Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
κείμενα:
«Η Προσφορά του:
• δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης

•
•
•

δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης,
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων
Τεχνικών Προδιαγραφών
δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης,
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών
Αποκλίσεων
δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους
υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Προσφέροντος …… 2…… στο Διαγωνισμό
…… 3…… δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:
1. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς του:
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για παράβαση του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
1.3 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με
αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί
σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης.
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς,
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. …… 4……
3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.

συμφερόντων

σύμφωνα

με

τα

4. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της
ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι
(20) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού,
από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην
παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/25/ΕΕ
2
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
3
Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. ΔΥΠ-6513085)

4

Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες.
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη
…… 2……
προσφέροντα ……… για το Διαγωνισμό ………………………, δηλώνω ότι:

στον

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας του πιο πάνω Διαγωνισμού:
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για παράβαση του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
1.3 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με
αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί
σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης.
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς,
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. …… 3……
3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.

συμφερόντων

σύμφωνα

με

τα

4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
της ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει
εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι (20) ημερών, εάν
αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη
γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των
πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.4 του
τεύχους 2 της Διακήρυξης.

Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/25/ΕΕ
2
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
3
Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες.
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη …… 1…… για …… 2……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Χαλκοκονδύλη 30, ΑΘΗΝΑ 104 32
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Διαγωνιζομένου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του
ποσού των …… 2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο
διενεργούμενο διαγωνισμό με αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των
οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις
οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη
Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω
Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την
ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν
λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει
αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού,

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για
αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ
μέρους του παραπάνω Διαγωνιζομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν σχετική αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζομένου
σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής
επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο
ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Δεδομένου ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω
διαγωνισμό παράταση ισχύος της προσφοράς του κατά διαδοχικά διαστήματα
τριάντα (30) ημερών εκτός εάν προ της λήξεως αυτής δηλώσει το αντίθετο και
δεν την παρατείνει, ή κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του
διαγωνιζομένου για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε
ημερομηνία λήξεως της και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν
της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης,
αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος
της προσφοράς του διαγωνιζομένου πλέον των τριάντα (30) ημερών που
αναφέρονται ανωτέρω.
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της
Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση μας.
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα
μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΗΜΕΡ. :......................
Προς τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ)
Χαλκοκονδύλη 30
ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
…… 1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς
ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού
των ευρώ ……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της.
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες
ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για
την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από
…… 2…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της
παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
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α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός
μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

