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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών
Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε και προς τους πελάτες της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (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 Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128 / 08.11.2016
απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία προκειμένου
να επιλεγεί Ανάδοχος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Παροχή
Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων, βάρους
μέχρι δύο (2) κιλών, από τη ΔΕΗ Α.Ε/ΓΔ/Ε, ΔΑΥΠ, ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ, ΔΕΠ & ΔΕΕ,
προς τις μονάδες τους, αντιστρόφως και μεταξύ τους.
Επίσης τη διακίνηση Υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς τους πελάτες της, ανά την Ελλάδα.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός δαπάνης, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ο οποίος
αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, ανέρχεται για το σύνολο της παροχής
Υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, σε € 219.350,00, πλέον Φ.Π.Α.
Άρθρο 3
Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τη Διαδικασία
Τόπος και χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών
3.1
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Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση
Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32
Αθήνα, τηλέφωνο 210-5270800.

Πληροφορίες παρέχονται για το εμπορικό μέρος του διαγωνισμού από την
κα Φωτ. Μποσινάκη τηλ:210-5270904 και για το τεχνικό μέρος από την
κα. Νέλλα Μ. τηλ:210-3673427
3.2

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, ως εξής:
3.2.1 στο
Γραφείο
Αποσφράγισης
Προσφορών
της
ανωτέρω
αναφερόμενης αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας, πριν από την
καθοριζόμενη στην επόμενη παράγραφο προθεσμία αποσφράγισης
των προσφορών.
3.2.2 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων, στο Γραφείο
Αποσφράγισης Προσφορών, της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας
για τη Διαδικασία 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 Γραφείο Αποσφράγισης Προσφορών της
παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Προσφορών της επόμενης
παραγράφου.

3.3

Η αποσφράγισή των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208, οδός
Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος, στις 15.10.2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών), από την Επιτροπή
Αποσφράγισης που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των
Προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

3.4

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 «ΔΥΠ – 618814»
Αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για την αποστολή
εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ
Α.Ε και προς τους πελάτες της. »
Άρθρο 4
Συνοπτική περιγραφή του τρόπου επιλογής Αναδόχου

4.1

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή
Διαδικασία, για το σύνολο της Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για την
αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων
της ΔΕΗ ΑΕ και προς τους πελάτες της.

4.2

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά το χαμηλότερο τίμημα για το σύνολο
του έργου.

4.3

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες ανά περίπτωση που αναφέρονται στο Έντυπο
Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς είναι απολύτως ενδεικτικές και όχι
δεσμευτικές για την Επιχείρηση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
μόνο για την ανάδειξη Αναδόχου.
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Άρθρο 5
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
5.1

Στην Ανοικτή Διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή
συμπράξεις αυτών), οι οποίοι
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
παράσχουν στη ΔΕΗ Α.Ε, το σύνολο των υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς,
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και να
ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής:

5.1.1

Να έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως
αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο
κύκλο εργασιών τους), σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια και σε περίπτωση
Σύμπραξης ένα μέλος της Σύμπραξης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη
τουλάχιστον, την Παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο πεδίο της
καθολικής υπηρεσίας και να διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, γενική άδεια
από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.),
για όλη την ελληνική επικράτεια (ή να έχουν οριστεί ως φορέας παροχής
καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012).
Εταιρεία μέλος Σύμπραξης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης
Σύμπραξης ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. Επίσης
απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από
τον ίδιο εκπρόσωπο.
Εφόσον
οι
διαγωνιζόμενοι
θα
ήθελαν
να
επικαλεσθούν
τη
χρηματοοικονομική,
τεχνική
ή
επαγγελματική
ικανότητα
τρίτων,
υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω
ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις
απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση
αυτή, ο διαγωνιζόμενος 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 μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ του διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, ή παρουσίαση
εγγυήσεων άλλης μορφής , προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα
να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα
εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου,
καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα
συμπεριληφθούν στη Σύμβαση.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μία έγγραφη προσφορά.

5.1.2 Να πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών
δραστηριοτήτων.
5.1.3 Να πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να
παρέχουν ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται
στην παρούσα διακήρυξη) χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής.
5.1.4 Να διαθέτουν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, οι διαγωνιζόμενοι θα
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.
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5.1.5 Μη συνδρομή των παρακάτω λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
πρόκειται περί σύμπραξης φυσικών ή νομικών προσώπων) ένας από τους
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
Α.

όταν υπάρχει εις βάρος του Προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται
αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.6 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
Α.1

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

Α.2

διαφθορά, δωροδοκία,

Α.3

απάτη,

Α.4

τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή
εγκλήματα
συνδεόμενα
με
τρομοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,

Α.5

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

Α.6

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

δραστηριότητες

ή

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Β.

όταν ο Προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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Κατ’ εξαίρεση, όταν 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 τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται η
παρούσα παράγραφος.
Γ.

όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα:
Γ.1

όταν ο Προσφέρων έχει αθετήσει, εν γνώσει του, τις υποχρεώσεις
του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου,

Γ.2

εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

Γ.3

εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του,

Γ.4

εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα.
Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού προσώπου το ίδιο και
σε περίπτωση σύμπραξης νομικών προσώπων κάθε μέλος της
χωριστά ή και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου την ικανότητα
ή/και εμπειρία επικαλείται ο διαγωνιζόμενος, κατά τα αμέσως
παρακάτω οριζόμενα, δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία,
για την οποία συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
κατά τη διεθνή πρακτική.
Τέτοιες σχέσεις θα πρέπει καταρχάς να γνωστοποιηθούν στη ΔΕΗ,
που διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη σχετική, σύμφωνα με τη
διεθνή πρακτική, αξιολόγηση και κρίση περί του αν συντρέχει εξ
αυτού του λόγου τέτοιας έντασης σύγκρουση συμφερόντων που
να οδηγεί ευλόγως σε αποκλεισμό της σχετικής προσφοράς.

Γ.5

6

εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
κατ’
εφαρμογή
των
παραγράφων 6.2.2-6.2.3. του τεύχους 2 της Διακήρυξης,

Γ.6

Δ.

εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναθέτοντος φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005
(εθνικός λόγος αποκλεισμού)

Η ΔΕΗ Α.Ε. αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των πιο πάνω παραγράφων Α, Β
και Γ.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους Α και Γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο
οποίο ισχύει η απόφαση.
5.2

Μέλος προσφέρουσας σύμπραξης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι
ταυτόχρονα και μέλος άλλης Προσφέρουσας σύμπραξης Επιχειρήσεων, ούτε
να υποβάλει μεμονωμένη Προσφορά στη Διαδικασία, εφόσον αυτό οδηγεί
σε νόθευση του ανταγωνισμού.
Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον
ίδιο εκπρόσωπο.

5.3

Εφόσον
οι
Προσφέροντες
θα
ήθελαν
να
επικαλεσθούν
τη
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων
προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται
στην προηγούμενη παράγραφο 5.1.1, υποχρεούνται να υποβάλουν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι
δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 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 μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του Προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου,
δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου, ή
παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω
απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο
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ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. 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 προς τον
Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη
σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια
αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής με τον προσφέροντα στον οποίο
παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο οι προσφορές θα συνοδεύονται από
αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά που υποχρεούται να
προσκομίζει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.2 έως
6.2.6 του τεύχους 2 της Διακήρυξης.
Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην
πλήρωση κριτηρίων που σχετίζονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων ή όμοιων υπηρεσιών οι
παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το
οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες.
5.4

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Διαδικασία, ότι
Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των ανωτέρω
παραγράφων 5.1 έως 5.3 θα απορριφθεί.
Άρθρο 6
Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές
Άρθρο 7
Τύπος Σύμπραξης
Στην περίπτωση που Προσφέρων είναι σύμπραξη νομικών προσώπων, η
κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης και
θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη
της σύμπραξης 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
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη
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.
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.
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Άρθρο 8
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
8.1

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, 0όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του
τεύχους 2 της Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ 
Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  ΔΥΠ 618814 όπου και θα παραμείνουν
ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

8.2

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 δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων 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.

8.3

Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. 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 ΑΕ.

Άρθρο 9
Τεύχη Διακήρυξης – Ισχύς Ειδικών Όρων
Για τον παρόντα Διαγωνισμό έχει καταρτισθεί Διακήρυξη που αποτελείται από τα
ακόλουθα τεύχη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ME ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ημερομηνία: 25.09.2018
Διαγωνισμός: ΔΥΠ-618814
Αντικείμενο Διαγωνισμού:
«Αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων
μεταξύ Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε
και προς τους πελάτες της.»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 2 από 6

σελ. i

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων, βάρους μέχρι δύο (2) κιλών, από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΓΔ/Ε,
ΔΑΥΠ, ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ, ΔΕΠ & ΔΕΕ, προς τις μονάδες τους,
αντιστρόφως και μεταξύ τους.
Επίσης τη διακίνηση Υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς τους πελάτες της, ανά
την Ελλάδα.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης συμμετοχής
1.1

Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών
και εγγράφων:
1. Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία
ακόλουθων Παραρτημάτων:

μετά

των

- Παράρτημα Ι
Έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
- Παράρτημα ΙΙ
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης)
3. Σχέδιο Σύμβασης - Όροι Σύμβασης
4. Συμφωνία Εμπιστευτικότητας
5. Τεχνική περιγραφή έργου
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνει:
• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία (Υπόδειγμα Νο1).
• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε περίπτωση Σύμπραξης (Υπόδειγμα Νο 2).
• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα Νο 3).
• Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνιστικής διαδικασίας και
Σύμβασης καθώς και του χρόνου ισχύος προσφοράς (Υπόδειγμα Νο 4)
• Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις (Υπόδειγμα Νο 5).
1.2

σελ. 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.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός αντικειμένου διαγωνισμού Τιμές Προσφορών – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
2.1

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου του διαγωνισμού κατά την εκτίμηση της
Επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, ανέρχεται για το
σύνολο της Παροχής Υπηρεσιών, σε € 219.350,00, πλέον Φ.Π.Α.

2.2

Όσοι πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό και υποβάλουν προσφορά αφού λάβουν
υπόψη όλους τους όρους της διακήρυξης θα πρέπει να προσφέρουν
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τιμές ανά αποστολή σε Ευρώ, με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. συμπληρώνοντας απαραίτητα το
συνημμένο Έντυπο «Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς» και τα αντίστοιχα
πεδία αυτού, στο οποίο θα πρέπει επιπροσθέτως να προσφέρουν και μια τιμή
για κάθε επιπλέον χιλιόγραμμο των μικροδεμάτων (πέραν των δύο κιλών),
ανά την Ελλάδα.
Το έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί το κύριο
έγγραφο της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου και οι τιμές μονάδας ανά
αποστολή, που προσφέρονται με αυτό πρέπει να συμπληρωθούν ολογράφως
και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και
αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη.
Η μη συμπλήρωση έστω και μιας τιμής ανά αποστολή καθιστά την προσφορά
άκυρη.
Σημειώνεται αυστηρά ότι, η τιμή που θα προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι για
κάθε επιπλέον χιλιόγραμμο των μικροδεμάτων, πέραν των δύο(2) κιλών δεν
θα αξιολογηθεί ούτε θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη μειοδότη, ούτε
αποτελεί συγκριτικό στοιχείο μεταξύ των διαγωνιζομένων.

2.3

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τη ΔΕΗ ΑΕ και θα
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες και επιβαρύνσεις όπως, πρόσθετες αμοιβές
προσωπικού, εισφορές σε Ταμεία, ασφάλιστρα κ.λ.π., που αναφέρονται στο
Τεύχος 3 «Σχέδιο Σύμβασης – Όροι Σύμβασης», εκτός από τον Φ.Π.Α., ο
οποίος θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε.

2.4

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

2.5

Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες, για όλη τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση ανάθεσης της
Παροχής Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν θα
υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή. .

2.6

Δε γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή. Σε περίπτωση που
υποβληθούν αυτοί οι όροι, δε θα ληφθούν υπόψη.

2.7

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για τη συνολική Παροχή Υπηρεσίας.

2.8

Όλη η Παροχή Υπηρεσίας θα πρέπει να πληροί στο σύνολο τις απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης.

σελ. 3

2.9

Στους Προσφέροντες χορηγείται το έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις
τιμές που έχουν ήδη συμπληρωθεί σε αυτό.
Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

3.1

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη
ΔΕΗ Α.Ε, με τη συναίνεση των Προσφερόντων και με αντίστοιχη παράταση
της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στη Διαδικασία.

3.2

Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη
υποβληθεί μπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους.
Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στην Υπηρεσία που
διενεργεί τη διαδικασία, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του
διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 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 στη Διαδικασία

4.1

Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα
Εγγύηση Συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή σε περίπτωση Σύμπραξης το
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, της Επιχείρησης, από αναγνωρισμένα
Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα εγκατάστασης
νομοθεσία αυτό το δικαίωμα, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ΕΥΡΩ (4.387,00€).
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

4.2

Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από την ισχύ της προσφοράς, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον
ζητηθεί από τη ΔΕΗ με τη συναίνεση των Προσφερόντων, και θα επιστρέφεται
μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους τους Προσφέροντες, πλην αυτού ο
οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η Εγγύηση Συμμετοχής στη
Διαδικασία θα του αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
του Έργου κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

4.3

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:
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α.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας οριστικά, τυπικά ή τεχνικά μη αποδεκτή.

β.

Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν
παρατείνει την ισχύ της.

γ.

Αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο.

4.4

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

4.5

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου
ως προς τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική
διαδικασία, αναφορικά με την ισχύ της προσφοράς του, όπως αυτή
καθορίζεται στη Διακήρυξη ή όπως έχει παραταθεί από το διαγωνιζόμενο, ή
γνωστοποίησης προϋποθέσεων για διατήρησή της σε ισχύ ή αποχώρησης του
διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς του καθώς και
σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη, η εν
λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Στοιχεία

5.1

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στη Διαδικασία θα είναι συνταγμένα
στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που υποβάλλονται
από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα
συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση, αρμοδίως επικυρωμένη.
Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Προμηθευτή αλληλογραφία, θα γίνεται
στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Υπηρεσίας που εκπροσωπεί την Επιχείρηση.
Η αλληλογραφία, μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) ή με
τηλεομοιοτυπία (fax) ή με επιστολές. Ως ημερομηνία των απεσταλμένων με
ηλεκτρονικά μέσα κειμένων θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους.

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 τη Διαδικασία.
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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
Έργου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Προσφέροντος, η
επαγγελματική του διεύθυνση και, εφόσον απαιτείται, το όνομα και
τηλέφωνο του Αντικλήτου του.
Ο
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
θα
περιέχει
τρεις
άλλους
ΦΑΚΕΛΟΥΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ με τα διακριτικά Α, Β και Γ. Οι
ΦΑΚΕΛΟΙ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α και Β θα είναι κλειστοί και ο ΦΑΚΕΛΟΣ 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 και με τον αριθμό των σελίδων κάθε
εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος
άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.
Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει
όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στο Άρθρου 6,
παράγραφο 6.4 αυτού, αλλιώς η προσφορά θα απορριφθεί.
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς
Η προσφορά του Προσφέροντος θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις
σελίδες, σχέδια κ.λπ, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο
εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος
6.2.2).
Η σύμπραξη οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν τη σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
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, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές
που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.
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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 διαγωνιζομένου να σημαίνονται
κατάλληλα και ενδεχομένως να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο της
προσφοράς με το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς».
Στην
περίπτωση
αυτή
στο
Φάκελο
Α
της
προσφοράς
θα
συμπεριλαμβάνεται
ρητή
αναφορά
των
διαγωνιζόμενων
στις
επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως
εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις
Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. 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 Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.
1599/86 των διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε
συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία
με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία υπογραφής
τους θα μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αποσφράγισης
των προσφορών μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
6.1.1.5 Αδυναμία προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις
ή ανακριβή δικαιολογητικά
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των
επιβεβαιωτικών των Δηλώσεων εγγράφων, όταν απαιτηθούν αυτά από την
Επιχείρηση, ή εκ της προσκομίσεως αυτών διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο
των Δηλώσεων ήταν ανακριβές ή ψευδές, εκτός από τις κυρώσεις που
προβλέπονται από το ν. 1599/86, οι εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης
οι οποίες βασίστηκαν στις προαναφερόμενες Δηλώσεις ανακαλούνται
αμέσως.
Επιπλέον, ρητά καθορίζεται ότι η διαπίστωση εκ των υστέρων υποβολής
ανακριβούς ή ψευδούς Δήλωσης ή αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων συνιστά παράβαση των όρων του
Διαγωνισμού, η οποία επιφέρει κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής και παρέχει στη ΔΕΗ Α.Ε, το δικαίωμα αποκλεισμού του
οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
προκύψει ότι ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή
δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
παρούσα Διακήρυξη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο
Διαγωνισμό.

σελ. 7

6.1.1.6 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς
Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές θα 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.
6.2

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει:

6.2.1

Εγγυητικές Επιστολές
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το
αντίστοιχο Υπόδειγμα της Επιχείρησης (1 ή 2) και τα καθοριζόμενα στην
παράγραφο 4.1 του παρόντος Τεύχους.

6.2.2

Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του ν. 1599/1986
Με την ως άνω ΥΔ ο διαγωνιζόμενος όταν είναι νομικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:
i.

είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ.
μερίδας ………….. και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το Ν. 3419/2005 ή
σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων στο αντίστοιχο μητρώο, όπως
ισχύει.

ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστές
προσώπου είναι:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Κανένας από αυτούς δεν είναι Βουλευτής.

του

νομικού

iii. νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
.………………….
Κανένας από αυτούς δεν είναι Βουλευτής
iv. Το νομικό πρόσωπο νομίμως:
iv.1 αποφάσισε
να
συμμετάσχει
στο
Διαγωνισμό
………………….……………………….., προκειμένου να συναφθεί η υπόψη
Σύμβαση ΔΥΠ-6188141.
iv.2 όρισε τον/τους …………………………………….…. να υπογράψουν την
προσφορά
Κανένας από αυτούς δεν είναι Βουλευτής
iv.3 όρισε τον …………………….………………. ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει
να είναι κάτοικος ………………………….., και να εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της
Διαδικασίας. Ο ορισμός αντικλήτου είναι υποχρεωτικός μόνο για
τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην
περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισμός του μπορεί
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να γίνει και μετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν αιτήματος
της Επιτροπής, αίτημα το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται
να ικανοποιήσει αμελλητί.
Κανένας από αυτούς δεν είναι Βουλευτής
iv.4 όρισε τον/τους ………………………….…………………. να παρίστανται ως
εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.2 του παρόντος
τεύχους.
Κανένας από αυτούς δεν είναι Βουλευτής
Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω Υ.Δ θα καλύπτει
τις παραγράφους
iv.3 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην
αποσφράγιση και την iv.4 εφόσον το επιθυμεί.
6.2.4

Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις : Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της για την συμμετοχή της στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό.

6.2.5

Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Δήλωση αποδοχής όρων
Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Νο 4 που
χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της
Διακήρυξης και σύμβασης και των τυχόν Συμπληρωμάτων της και της
καθοριζόμενης στη Διακήρυξη προθεσμίας ισχύος των προσφορών.

6.2.6

Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του ν. 1599/1986
Με την ως άνω ΥΔ ο διαγωνιζόμενος καλείται να δεσμευτεί:
α.

για τη μη συνδρομή
αποκλεισμού:

των

παρακάτω

υποχρεωτικών

λόγων

α.1 ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα:
- της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν.
3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει,
- της απάτης σύμφωνα και με το ν. 2803/2000 (Α·48) ως εκάστοτε
ισχύει,
- για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες,
- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα και με το ν.
3691/2008
(Α’ 166) ως εκάστοτε ισχύει,
- της παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
σύμφωνα και με το ν. 4198/2013 (Α’ 215) ως εκάστοτε ισχύει,
- της μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου
α.2 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

σελ. 9

α.3 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κράτους στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο Προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
α.4 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
α.5 δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
α.6 δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
β. ότι δεσμεύεται να προσκομίσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρακάτω παραγράφου 10.2.
6.3

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει:

6.3.1 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με
την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος γενικής άδειας για παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ
ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της
άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.
6.3.2 Απόφαση Έγκρισης της πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψήφιου Αναδόχου από την Αρχή
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.
6.3.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα, στον
οποίο θα αναγράφει ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο συναφή έργο Παροχής
Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς που έχει εκτελέσει κατά τα προηγούμενα τρία
(3) έτη, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
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Ο πίνακας Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟ-ΕΩΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΣ

ΚΑΤΩΧΥΡΩΘΗΣΑ
ΑΞΙΑ

6.3.4

Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών του διαγωνιζόμενου των
τριών τελευταίων ετών καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο
διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε.
Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι ατομική ή προσωπική Επιχείρηση και μόνο στην
περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το νόμο να συντάσει
ισολογισμούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η
δραστηριότητα (τζίρος) του Διαγωνιζόμενου για το ίδιο πιο πάνω χρονικό
διάστημα και για κάθε χρόνο χωριστά.

6.4

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει:

6.4.1

Συμπληρωμένο το έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου πρέπει απαραίτητα να γίνει με
ευκρίνεια.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), δε θα συμπεριλαμβάνεται στις
προσφερόμενες στιγμές
Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια,
όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο Τίμημα.

6.4.2

Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης).
Άρθρο 7
Παραλαβή Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών

7.1

Παραλαβή προσφορών
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα
και τόπο από την Επιτροπή Αποσφράγισης που θα συστήσει η ΔΕΗ Α.Ε.
Προσφορές που θα έχουν υποβληθεί, πριν από τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, στο Γραφείο Αποσφράγισης Προσφορών της Υπηρεσίας που
ορίζεται στο Άρθρο 3 της «Πρόσκλησης σε Διαγωνισμό με Ανοικτή
Διαδικασία», θα φυλάσσονται στο αρμόδιο γραφείο Αποσφράγισης
Προσφορών της ΔΕΗ, από όπου θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
και θα αποσφραγίζονται.
Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών
διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την
πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Γραφείο Αποσφράγισης Προσφορών της
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Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 3 της «Πρόσκλησης σε Διαγωνισμό με
Ανοικτή Διαδικασία», οι οποίες θα φυλάσσονται όπως και παραπάνω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που
καθορίζεται
στην Πρόσκληση δεν αποσφραγίζονται, ούτε λαμβάνονται
υπόψη
Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή
προφορικά ή όταν οι τιμές προσφέρονται υπό προϋποθέσεις.
7.2

Παρουσία εκπροσώπων
προσφορών

διαγωνιζομένων

σε

αποσφράγιση

των

Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε
διαγωνιστικής φάσης, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή
οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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 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 Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, προς διευκόλυνση του έργου του.
7.3

Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις Προσφορές των
Προσφερόντων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό
Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. 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 Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων
Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής
των Προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή:
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α.

Αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με την οποία
έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και πιστοποιεί την κατάρτισή της
σε ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α, Β και Γ. Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει τρεις
φακέλους, τότε η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται,
ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή Αποσφράγισης 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 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 από τη Διακήρυξη
Εγγυητικών Επιστολών, των λοιπών Υπευθύνων Δηλώσεων και του ΕΕΕΣ
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.1 έως και 6.2.6 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.

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 από επτά (7) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον
αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α Υπεύθυνες Δηλώσεις νομιμοποίησης,
εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος
προσφορών και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού ΕΕΕΣ καθώς και την
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απορρίπτονται.
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν προσφυγή
δεν είναι αποδεκτή.
Η ΔΕΗ Α.Ε. 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, και ο μετέχων
οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του.
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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
του Φακέλου Α και την επάρκεια των τυπικών και νομιμοποιητικών
στοιχείων καθώς και ως προς την ύπαρξη εμπορικών αποκλίσεων.

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 απ΄
αυτούς. Στους τυχόν απορριφθέντες η Επιτροπή αποστέλλει και εγγράφως
τους λόγους απόρριψης.
Η γνωστοποίηση αυτή, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.1 του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, γίνεται το
συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

7.5

Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
Κάθε Προσφέρων που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης,
καλείται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία να παραλάβει,
υπογράφοντας σχετικό έγγραφο, κλειστούς / σφραγισμένους όπως
υποβλήθηκαν, το ΦΑΚΕΛΟ Β, το ΦΑΚΕΛΟ Γ της προσφοράς του, καθώς
και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία. Η επιστροφή
αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για
την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. 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 τη διαδικασία ότι παραιτείται από το
δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει άσκησης ενδίκων
βοηθημάτων.
Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και οι
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία θα επιστραφούν στον
Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί των
προσφυγών/ενδίκων βοηθημάτων αυτού. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α,
πλην των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στη Διαδικασία, 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 τη διαδικασία δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει
την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην εκδότρια τράπεζα.

7.6

Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση:

7.6.1

Αποσφραγίζει, με την αρχική σειρά που έχουν καταγραφεί
Προσφέροντες, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί.

7.6.2

Ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων
που έχει συντάξει ο Προσφέρων.

7.6.3

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.
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οι

7.6.4

Επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό έγγραφο ή στοιχείο
προσφορών το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.

7.6.5

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 πρόσβασης των διαγωνιζομένων στα τεχνικά στοιχεία
των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται.
Άρθρο 8
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών

8.1

Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς
όρους της Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο
ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η Προσφορά του
Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης,
όσον αφορά τη δυνατότητα του Προσφέροντος να παράσχει τις
ζητούμενες υπηρεσίες έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα, ώστε να
υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της ΔΕΗ Α.Ε, για απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία της υπό τις συνθήκες των ιδιαιτεροτήτων της
Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

8.2

Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της,
μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους Προσφέροντες, για την παροχή,
εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά, κατά περίπτωση και η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων επί των
ήδη
υποβληθέντων
στοιχείων
και
εγγράφων,
και
υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης, σχετικά με το τεχνικό μέρος της
προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν τις
συγκεκριμένες απαιτήσεις της Διακήρυξης και δεν αποτελούν σε καμιά
περίπτωση αντιπροσφορά. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεν λαμβάνεται
υπόψη.

8.3

Ανακοίνωση αποτελέσματος τεχνικής αξιολόγησης
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη, αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να
απορριφθούν και περατώνοντας την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια
ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε Προσφέροντα το αποτέλεσμα της
τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του Προσφορά, πλήρως
αιτιολογημένο. Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία για το ποιοί Οικονομικοί
Φορείς έγιναν τεχνικά αποδεκτοί.
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Περαιτέρω, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του
άρθρου 300 του ν. 4412/2016, όλους τους προσφέροντες για τους
λόγους απόρριψης της προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν
δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του
παρόντος Τεύχους.
Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται ο Φάκελος Γ, μετά την άπρακτη
παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής και εν γένει
ένδικων βοηθημάτων ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση
απόφασης επί των ενδίκων αυτών βοηθημάτων.
8.4

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

8.4.1

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους Προσφέροντες, που οι
προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην
αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ.
Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, και
μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που
υπάρχουν.

8.4.2

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν
με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται,
σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και
ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.
Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Προσφοράς
του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους των Προσφερόντων.
Ανακοινώνει και επιδεικνύει τα βασικά στοιχεία αυτών
παρευρισκομένους καθώς και όποιο άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί.

στους

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 των προσφορών η διαδικασία
του ανοίγματος και της πρόσβασης των συμμετεχόντων στα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών των υπολοίπων διαγωνιζομένων ολοκληρώνεται.
8.4.3

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 ΦΑΚΕΛΟ 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.

8.4.4

Στη συνέχεια προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση της κάθε Προσφοράς
με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη για καθένα από αυτά,
και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.
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Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν
από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ Α.Ε., δε θα περιλαμβάνεται στο
τίμημα και δε λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.
8.4.5

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών

Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών αποτελεί το χαμηλότερο προσφερόμενο τίμημα
σε Ευρώ, για το σύνολο της Παροχής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, με το ίδιο συνολικό τίμημα μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσφερόντων, ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση παρουσία εκπροσώπων όσων υπέβαλαν τελικές ισότιμες προσφορές
Άρθρο 9
Ενστάσεις Διαγωνιζομένων
Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ Α.Ε.,
δικαιούται να προσβάλει με ένσταση κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που
σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα
συμφέροντά του.
Η ένσταση αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης της Σύμβασης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση ένστασης και των τυχόν επακόλουθων
ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που
ο Νόμος προβλέπει.
Κάθε, κατά τα ανωτέρω, ένσταση απευθύνεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τη
Διαδικασία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών που άρχεται από την επόμενη της
ημερομηνίας που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου,
και εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων η οποία αφού την
εξετάσει εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός της οριζόμενης από το Νόμο
προθεσμίας και θα την γνωστοποιεί εγγράφως στον οικείο ενιστάμενο. Αν παρέλθει
άπρακτη η ως άνω προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Ειδικά για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευσή του
Διαγωνισμού στον εθνικό τύπο ή /και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης.
Η αρμόδια Επιτροπή Εκδίκασης ενδεχόμενων προσφυγών που θα κατατεθούν κατά
κάθε εκτελεστής πράξης της Επιχείρησης για τον υπόψη Διαγωνισμό συγκροτείται
από τους:
- Διευθυντή ΔΥΠ
- Διευθύντρια ΔΑΥΠ
- Διευθυντή Γραφείου Διοίκησης
Άρθρο 10
Δικαιολογητικά
10.1

Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι
διαγωνιζόμενοι
δεσμεύονται
να
προσκομίσουν
επί
ποινή
αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη
ΔΕΗ Α.Ε., τα σχετικά δικαιολογητικά και στοιχεία που αναφέρονται στις
δηλώσεις της παραγράφου 6.2 εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά
εξειδικεύονται παρακάτω:
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1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο
έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας και με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους λόγους:
α.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σελ.
42),

β.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο
1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σελ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ.

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

δ.

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

ε.

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

στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α`
215).
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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 νομικού προσώπου, το ως άνω
δικαιολογητικό αφορά:
i.

τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ,
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά
μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους
εκπροσώπους του και
τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.

iv.
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3.

Υπεύθυνη
δήλωση
του
ν.
1599/1986
στην
οποία
ο
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

4.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.

6. Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης της
παραγράφου 6.2.2 ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα
σύστασης
και
νόμιμης
εκπροσώπησης
(όπως
καταστατικά,
πιστοποιητικά
μεταβολών,
αντίστοιχα
ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού
οργάνου.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο
συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό Πιστοποιητικό.
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των
περιπτώσεων 1, 2, 4 και 5 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση
του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα
λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή
ένορκη δήλωση θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν.
4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 περιπτώσεις 4 και 5
και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο 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.
Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από
Επιχειρήσεων, κάθε μία Επιχείρηση θα υποβάλει:

συμπράξεις

μεταξύ

Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως 6.2.3
Ειδικότερα στη
Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο iv.1 αυτής θα
πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της
συγκεκριμένης σύμπραξης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα
υπογράψει από κάθε Επιχείρηση το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή τη
Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης.
Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη σύμπραξη, με την οποία θα
δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη
για να αναλάβουν το Αντικείμενο του Διαγωνισμού μαζί και ότι ενέχονται
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και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στη
Διαδικασία και την εκτέλεση του Αντικειμένου του Διαγωνισμού, ενιαία,
αδιαίρετα και σε ολόκληρο.
Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης
της σύμπραξης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος
και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν
την
ένωση,
είτε
από
εκπρόσωπό
τους
νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
10.2

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον
καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 8 του παρόντος τεύχους, συμπεριλαμβανομένων και της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων
μειοδοτών λόγω ισοδυναμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης
τυχόν προσφυγών, από την αρμόδια Επιτροπή προσκαλείται ο προσφέρων
για τον οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός
προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση,
που του αποστέλλεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά,
να προσκομίσει τα αποδεικτικά της παραγράφου 6.2.6.
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στο άρθρο 5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, κρίνονται κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά τη σύναψη της
σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και
ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα –
δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α)
β)
γ)
δ)

Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και ανυπαρξίας λόγων
αποκλεισμού».
Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο
μειοδότη να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία
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πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά
μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς.
Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών
στοιχείων, τότε προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν
παραδεκτή προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να
λάβουν γνώση (θέαση) αυτών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα
παράταση, δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του
ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα
διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία
και ζητείται από το συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει των ειδικών
κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Άρθρο 11
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαδικασίας
Αναγγελία Ανάθεσης
11.1

Η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από
τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές
από το μειοδότη.

11.2

Η κατακύρωση ανάθεσης του Έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με
επιστολή με την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την υπογραφή σύμβασης
αναλόγου ύψους.
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται και στους
λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές.
Η ΔΕΗ Α.Ε. 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 δέκα πέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.

11.3

Σε περίπτωση σύμπραξης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο
όνομα όλων των μελών της σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο
συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και
ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε
ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο
και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη
σύμπραξη όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

11.4

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
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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.
11.5

11.6

Η ΔΕΗ ΑΕ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:
α.

η διαδικασία απέβη άγονη 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.

Επίσης, η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα:

11.6.1 να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος
αυτής, εφόσον κρίνει ότι:
α.

η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων,
με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

β.

το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την
Επιχείρηση

γ.

ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής

δ.

μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης

ε.

δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω
ανωτέρας βίας

11.6.2 να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 12
Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης
Η σύμβαση για την Παροχή των Υπηρεσιών καταρτίζεται με βάση τους όρους της
Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της
σύμβασης εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή.
Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης
αυτός προσκαλείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται να επικαιροποιήσει όσα εκ
των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6.2.6
έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
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Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
ελέγχου αυτών.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών.
Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, και ακολούθως 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.
Άρθρο 13
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται για ένα έτος, με
δικαίωμα προαίρεσης (option), από πλευράς ΔΕΗΑ.Ε, για επέκταση της διάρκειας
για ένα έτος επιπλέον.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη
σελίδα της, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της ή από της ενάρξεως
των Ταχυμεταφορών εφόσον προηγηθούν της υπογραφής της.
Άρθρο 14
Αυξομείωση Συμβατικού τιμήματος
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αυξήσει το
συνολικό συμβατικό τίμημα μέχρι 50% ή να το μειώσει μέχρι 30%, λόγω
αυξομείωσης των αποστολών, ή λόγω αυξομείωσης των σημείων επίδοσης, χωρίς
να έχει ο Ανάδοχος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες
παροχές.
Η ειδοποίηση του Αναδόχου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την
αυξομείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα γίνεται στο χρονικό διάστημα
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που προκύπτει ποσότητα αυξομείωσης εκπεφρασμένη σε δεκαδικά
ψηφία της μονάδας μέτρησης τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω για τα
δεκαδικά ψηφία 0,5-0,99 και προς τα κάτω για τα υπόλοιπα.
Άρθρο 15
Ποινικές ρήτρες
Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους
Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην
Επιχείρηση Ποινικές ρήτρες λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης των Συμβατικών του
υποχρεώσεων σύμφωνα με τους Όρους Ανάληψης της Παροχής Υπηρεσιών
Ταχυμεταφοράς του Αναδόχου.
Σε περίπτωση απώλειας εγγράφων-μικροδεμάτων που οφείλεται αποδεδειγμένα
στον Ανάδοχο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι 50,00 ΕΥΡΩ για έγγραφα και μέχρι
100,00 ΕΥΡΩ για δέματα.
Για μεταφερόμενα είδη (εκτός από έγγραφα) αξίας άνω του ποσού των 100,00
ΕΥΡΩ, και εφόσον ο αποστολέας επιθυμεί, προσφέρεται επιπλέον ασφαλιστική
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κάλυψη, μέσω της εταιρίας και της συνεργαζόμενης με αυτήν ασφαλιστικής
εταιρίας, με επιβάρυνση ασφαλίστρου, όπως αναγράφεται στον εκάστοτε επίσημο
τιμοκατάλογο του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής
μεταφερόμενων ειδών, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 100,00 ΕΥΡΩ,
αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση
που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την
αξία αυτή.
Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας αποκλείονται (συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά κάθε είδους έμμεσων ή αποθετικών ζημιών), ακόμα και αν ο κίνδυνος
μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη του Αναδόχου πριν ή μετά την
αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται
σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και
τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή.
Ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει κάθε
αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης.
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από
τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καθυστέρησης επίδοσης πέραν του συμφωνημένου
χρόνου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης
και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του
συμφωνημένου χρόνου επίδοσης επιπλέον επιστροφή του
καταβληθέντος
ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το
συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
Άρθρο 16
Ασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Ο Εργολάβος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ,
για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των
Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις
διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό
τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της
καταβολής στο προσωπικό τους 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 υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος υποχρεούται, ιδίως
(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω
Τραπεζών και να υποβάλλει, όποτε του ζητηθεί, στο αρμόδιο για την
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της
ΔΕΗ Α.Ε, τα σχετικά παραστατικά πληρωμής και
(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των
όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ Α.Ε, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
του ζητηθεί, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθόλη τη διάρκεια ισχύος
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της, θεωρημένα από τον ΕΦΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων
του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων,
θεωρημένους από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ),
πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο
εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας
του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου,
αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κλπ.
Ο Εργολάβος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις,
για το
προσωπικό που ο ίδιος (θα) απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για
το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την
ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς
και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του
Εργολάβου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί
το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων
σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης.
Άρθρο 17
Ευθύνες του Αναδόχου
Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί κατά
την εκτέλεση της εργασίας του Ανάδοχου, είτε στο προσωπικό του, είτε στο
προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αποκατάσταση
ζημιάς ή βλάβης σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για σωματικές βλάβες ή θάνατο προσώπου και για την εξ
αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές
ζημιές σε κάθε τρίτο, ως τέτοιου θεωρουμένου και της ΔΕΗ Α.Ε. μετά του
προσωπικού της.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος αφενός μεν να αναφέρει εγγράφως και εντός
24 ωρών, όλα τα ατυχήματα που πιθανόν συμβούν κατά την εκτέλεση του έργου
της παρούσας Σύμβασης, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, τον Επιθεωρητή Εργασίας
και τη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και διατάξεις και αφετέρου
να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήματος ως έχει.
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται:
Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας
άλλη αιτία που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου του Ανάδοχου.

ή

Για πλημμελή ή μη παράδοση που οφείλεται:
• σε περιπτώσεις αργιών, απεργιών, πολιτικών ταραχών και απρόοπτων
γεγονότων, που δεν υπόκεινται σε ανθρώπινες αντικειμενικά δυνατότητες
και πάντοτε κατά την έννοια και μόνο της ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που
λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου του Αναδόχου
• σε πράξη, πταίσμα του αποστολέα, του παραλήπτη ή οποιουδήποτε
τρίτου,
που
διατηρεί
δικαίωμα
στο
αντικείμενο
μεταφοράς
(περιλαμβανόμενης παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος) ή
οποιουδήποτε προσώπου εκτός Ανάδοχου ή Κρατικών Υπαλλήλων.
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• στη φύση του φορτίου ή σε άλλο ελάττωμά του.
• σε θεομηνίες, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε απρόοπτα γεγονότα,
που δεν υπόκεινται σε ανθρώπινες αντικειμενικά δυνατότητες και πάντοτε
κατά την έννοια και μόνο της ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που λογικά
βρίσκεται εκτός ελέγχου του Ανάδοχου.
Άρθρο 18
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε.
18.1

Η συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί
με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
σχετικής Διαδικασίας καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της
Διακήρυξης.

18.2

Η ΔΕΗ Α.Ε. 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 της Ανοικτής Διαδικασίας.

18.3

Η ΔΕΗ ΑΕ 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 η Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη
Διαδικασία και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά
δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ Α.Ε. από
τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία.

18.4

Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους
όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως
αποδοχή πρότασής της.

18.5

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.

18.6

Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών
είναι προς όφελος της ΔΕΗ Α.Ε., 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:
- Παράρτημα Ι
Έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
- Παράρτημα ΙΙ
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης)
- Τεχνική Περιγραφή Έργου
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Παράρτημα Ι
Έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αποστολή εγγράφων & μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών Μονάδων
της ΔΕΗ Α.Ε & προς τους πελάτες της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α

Μ/Μ

Αποστολή από ΓΔ/Ε,
ΔΑΥΠ,
ΔΠΑ,ΔΠΒΕ,ΔΠΝΕ,ΔΕΠ
& ΔΕΕ, για την
επόμενη ημέρα,
έγγραφο ή μικροδέμα
ΤΕΜ
προς τις υπηρεσιακές
μονάδες των, προς
άλλες Υπηρεσίες της
ΔΕΗ ΑΕ & προς τους
πελάτες της, εντός
της ίδιας πόλης.
Αποστολή από ΓΔ/Ε,
ΔΑΥΠ,
ΔΠΑ,ΔΠΒΕ,ΔΠΝΕ,ΔΕΠ
& ΔΕΕ για την
επόμενη ή τη
μεθεπόμενη ημέρα,
έγγραφο ή μικροδέμα
ΤΕΜ
προς τις υπηρεσιακές
μονάδες των, προς
άλλες Υπηρεσίες της
ΔΕΗ ΑΕ & προς τους
πελάτες της, από
πόλη σε πόλη ανά
την Ελλάδα

1.

2.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς)

(Ολογράφως)

85.000

…………………

90.000

…………………

…………………………
…………………………

…………………………
………………………..

ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικώς)

………………………….

……………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.
(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α).

Δηλώνω ότι:
•
•

ΔΗΛΩΣΗ

Δε θα υπάρξει μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, επιπλέον χρέωση χιλιομετρικής
επιβάρυνσης σε κανένα προορισμό της Ελλάδας,, ούτε σε δυσπρόσιτες,
απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές.
Η τιμή για κάθε επιπλέον χιλιόγραμμο των μικροδεμάτων, πέραν των δύο (2)
κιλών ανά την Ελλάδα, ανέρχεται σε ………….... ΕΥΡΩ,
(…..………………………………………..ΕΥΡΩ).
Ο ΔΗΛΩΝ
……………………………………………………………………..
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ )
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Παράρτημα ΙΙ
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το
συνολικό
τίμημα
σε
ΕΥΡΩ
……………..
(……………………………….…...............ΕΥΡΩ), θα καταβληθεί όπως παρακάτω:

Μέλη Σύμπραξης Επιχειρήσεων:

1. ……………………………………………….…………………………. (ολογράφως)
………………………………………………………………………….. (αριθμητικώς)

2.

……………………………………………….…………………………. (ολογράφως)
………………………………………………………………………….. (αριθμητικώς)
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Άρθρο 19
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
A. ΓΕΝΙΚΑ
Το έργο αφορά στην έγκαιρη, ασφαλή και επιμελή διακίνηση υπηρεσιακών
εγγράφων και μικροδεμάτων βάρους μέχρι 2 κιλών, από τη ΔΕΗ/ΓΔ/Ε, ΔΕΗ/ΔΑΥΠ,
ΔΕΗ/ΔΠΑ, ΔΕΗ/ΔΠΒΕ, ΔΕΗ/ΔΠΝΕ, ΔΕΗ/ΔΕΠ και ΔΕΗ/ΔΕΕ προς τις Μονάδες τους ,
αντιστρόφως & μεταξύ τους. Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της, ανά την
Ελλάδα.
Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα εκτελείται με την άμεση
εποπτεία και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι:
Α)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων (Προϊσταμένη
Υπηρεσία)
μέσω του Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης.

Β)

Προϊστάμενος Καταστήματος Πωλήσεων (Επιβλέπουσα Υπηρεσία).

Γ)

Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών (ΔΕΠ)

Δ)

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)

Η εκτέλεση της διακίνησης των Υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων, βάρους
μέχρι δύο (2) κιλών, ανά Υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ ΑΕ και ανά εργασία θα
εκτελείται όπως περιγράφεται παρακάτω:
1.

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΑΥΠ προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως καθώς και
μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων που αναγράφονται στους Πίνακες Ι-ΙΙ του
συνημμένου Παραρτήματος . Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της ανά την
Ελλάδα.
1.1. Διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου
1.1.1. Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΓΔ/Ε
και αντιστρόφως, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.
1.1.2. Η διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται ως εξής από
και προς τις Μονάδες της ΓΔ/Ε που αναφέρονται στο συνημμένο
Παράρτημα (Πίνακας Ι & ΙΙ) και αντιστρόφως & μεταξύ τους καθώς και
σύμφωνα με τη ροή εργασιών του Πίνακα Ι του παραρτήματος.
1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης τις αποστολές από τις Υπηρεσιακές
Μονάδες της ΔΕΗ/ΔΕΠ, ΔΕΗ/ΔΕΕ, και των Μονάδων του πίνακα Ι & ΙΙ
του Παραρτήματος ανά την Ελλάδα, προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε
και προς πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε.
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2.

Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΕΠ προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως καθώς και
μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων. Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων
και μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της, ανά
την Ελλάδα.
2.1. Διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου
2.1.1. Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις κάτωθι Υπηρεσιακές Μονάδες της
ΔΕΠ.
2.1.2. Η διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται ως εξής:
Από ΔΕΗ/ΔΕΠ (Χαλκοκονδύλη 22, 104 32, ΑΘΗΝΑ) προς τις παρακάτω
Μονάδες και αντιστρόφως & μεταξύ των κάτωθι Μονάδων.
Α.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22, ΤΚ 104 32,
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59,
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59,
ΑΘΗΝΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 551 33,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 169 &
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, ΤΚ 412 23,
ΛΑΡΙΣΑ
ΒΕΡΜΙΟΥ 26, ΤΚ 501 00,
ΚΟΖΑΝΗ
ΤΕΝΕΔΟΥ 38, ΤΚ 654 04,
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, ΤΚ 681 00,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 15, ΤΚ 262 22,
ΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 2Α, ΤΚ 221 00,
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 4, ΤΚ 452 21,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις αποστολές από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της
Διεύθυνσης Εταιρικών Πελατών ανά την Ελλάδα, προς άλλες υπηρεσίες της
ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε.
3.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΕΕ προς Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. ανά την Ελλάδα.
Διεκπεραίωση του υπηρεσιακού ταχυδρομείου
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a.

Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΕ.

3.2. Η διεκπεραίωση του υπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται από και μεταξύ
των παρακάτω Μονάδων της ΔΕΗ/ΔΕΕ ως εξής:

Α.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΔΕΕ/ΕΔΡΑ

3ης Σεπτεμβρίου 7, ΤΚ 104 32, Αθήνα

2

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα
Θεσσαλονίκης

3

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα Λαμίας

4

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα Πάτρας

Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1, ΤΚ 544 53,
Θεσσαλονίκη
2ο ΧΙΛ. ΝΈΟ Λαμίας - Αθηνών, ΤΚ 351 00,
Λαμία
Σμύρνης 1 & Ακτή Δυμαίων, ΤΚ 262 22, Πάτρα
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Άρθρο 1

Όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Παροχής
Υπηρεσιών, θα πρέπει να φέρουν το διακριτικό αναγνώρισης της ΕΕΤ του
Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 188/18.10.2000 Απόφαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα ή
μικροδέματα, τα συνοδευτικά έντυπα αυτών, με την υπογραφή, το
ονοματεπώνυμο του παραλήπτη και την ώρα παραλαβής. Ταυτόχρονα θα
παραδίδει ενημερωμένους τους καταλόγους που έχει παραλάβει σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 2
Η διακίνηση της αλληλογραφίας, των μικροδεμάτων κλπ εντός πόλεων, θα
διενεργείται με ταχύ αξιόπιστο τρόπο, με οχήματα που θα έχουν κουτί ασφαλείας
με κλειδαριά, θα πληρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας και θα
έχουν τις προβλεπόμενες άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστικές καλύψεις κλπ.
Άρθρο 3
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει σύγχρονο Μηχανογραφικό Σύστημα
Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας
των αποστολών (truck and trace).

Άρθρο 4
Η διακίνηση των αποστολών θα γίνεται με τη χρήση Συνοδευτικών Δελτίων
Μεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ).
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ημερομηνία: 25.09.2018
Διαγωνισμός: ΔΥΠ-618814
Σύμβαση ΔΥΠ-……………..
Αντικείμενο Διαγωνισμού:
«Αποστολή
εγγράφων
και
μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών
Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε και προς
τους πελάτες της»

ΣΥΜΒΑΣΗ- ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΥΧΟΣ 3 από 6
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Στουρνάρη 55
104 32 Αθήνα

ΑΡ. / ΗΜ.:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
•
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
•

……………………………………………………………………

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
“Αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών Mονάδων
της ΔΕΗ AE και προς πελάτες της”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
……………..
……………..
………………

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΕΗ)
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Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
Παροχή Υπηρεσιών:
«Ταχυμεταφοράς Υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων, βάρους μέχρι δύο (2) κιλών,
από τη ΔΕΗΑ.Ε/ ΓΔ/Ε, ΔΑΥΠ, ΔΠΑ, ΔΠΒΕ,
ΔΠΝΕ, ΔΕΠ & ΔΕΕ, προς τις μονάδες τους,
αντιστρόφως και μεταξύ τους.
Επίσης τη διακίνηση Υπηρεσιακών εγγράφων
και μικροδεμάτων προς άλλες Υπηρεσίες της
ΔΕΗ Α.Ε και προς τους πελάτες της, ανά την
Ελλάδα»
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα …………............. τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ
Α.Ε, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ.30 και εκπροσωπείται
νόμιμα σ’ αυτή την περίπτωση από τον κ. ………………………………………….. και αφ’
ετέρου η εταιρεία ……………………………………………………………,(που θα αποκαλείται στο
εξής ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» που εδρεύει στην οδό …….…………………………………………………..…
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
σ’
αυτή
την
περίπτωση
από
τον
κ.
………..……………………………….., συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν
τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.
Κατά συνέπεια κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεσθεί
οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα
’’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ “ ή τα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις
έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης
θεωρούνται ως ανακληθείσες και ως στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος
Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης
1.

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
α. Όροι Σύμβασης
β. Συμφωνία Εμπιστευτικότητας
γ. Τεχνική Περιγραφή Έργου- Παράρτημα (Πίνακες Ι-ΙΙ)

2.

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο
καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που
υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή
περισσοτέρων Τευχών.

3.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για τις υπόψη
υπηρεσίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους,
πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες,
οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και
δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ,
ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν

3

τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των
όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις
απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια
αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
4.

Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου
ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε, θα γίνεται
μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές, Τροποποιήσεις κ.λ.π.
Άρθρο 2
Αντικείμενο Σύμβασης

Με την παρούσα η ΔΕΗ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβαίνει στην έγκαιρη, ασφαλή και επιμελή επίδοση των παρακάτω αποστολών
ανά Υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ/ΓΔ-Ε, ΔΑΥΠ, ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ, ΔΕΠ, & ΔΕΕ.
Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (ΓΔ/Ε)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας (ΓΔ/Ε) που
περιλαμβάνει την ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων από
τη ΔΕΗ/ΓΔ/Ε προς :
•
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα ( Πίνακες Ι-ΙΙ)
• προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
• προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(1.000), χίλιες αποστολές περίπου.
Διεύθυνση Ανάπτυξης Υποστήριξης Πωλήσεων (ΔΑΥΠ)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υποστήριξης Πωλήσεων
(ΔΑΥΠ) που περιλαμβάνει την ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων από τη ΔΕΗ/ΔΑΥΠ προς :
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων
•
προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
•
προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(20.470), είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα αποστολές, περίπου .
•

Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής (ΔΠΑ)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής (ΔΠΑ) που
περιλαμβάνει την ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων από
τη ΔΕΗ/ΔΠΑ προς:
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων,
•
προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
•
προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(70.000), εβδομήντα χιλιάδες αποστολές, περίπου .
•
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Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας(ΔΠΒΕ)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΔΠΒΕ)
που περιλαμβάνει την ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΠΒΑ προς :
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων,
•
προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
•
προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(21.500), είκοσι μια χιλιάδες πεντακόσιες αποστολές, περίπου.
•

Διεύθυνση Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ)
που περιλαμβάνει την ετήσια
διακίνηση
υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων από τη ΔΕΗ/ΔΠΝΕ προς :
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων
•
προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
•
προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(56.000 ), πενήντα έξι χιλιάδες αποστολές περίπου .
•

Διεύθυνση Επιλεγέντων Πελατών (ΔΕΠ)
Το υπηρεσιακό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Επιλεγέντων Πελατών (ΔΕΠ) που
περιλαμβάνει την ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων από
τη ΔΕΗ/ΔΕΠ προς:
τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως και μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων
• προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
• προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ,
ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε
(5.700), πέντε χιλιάδες επτακόσιες αποστολές, περίπου .
•

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)
Το ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) που περιλαμβάνει την
ετήσια διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων από τη ΔΕΗ/ΔΕΕ
προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε, ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις
ετήσιες ανάγκες, οι οποίες εκτιμώνται σε (330) τριακόσιες τριάντα αποστολές,
περίπου .
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Άρθρο 3
Συμβατικό Τίμημα
Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 2- και στην Τεχνική Περιγραφή , ορίζεται ανά αποστολή :
1.

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (ΓΔ/Ε)

1.1. Σε ………………………..………ΕΥΡΩ (…………€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για
την επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα)
για το
ταχυδρομείο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, προς Υπηρεσιακές Μονάδες
της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της
ίδιας πόλης.

1.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την

επόμενη ή τα η μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΓΔ/Ε, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.

2.

Διεύθυνση Ανάπτυξης Υποστήριξης Πωλήσεων (ΔΑΥΠ)

2.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο της
ΔΑΥΠ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
και προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της ίδιας πόλης.
2.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΔΑΥΠ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.
3.

Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής (ΔΠΑ)

3.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο της
ΔΠΑ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και
προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της ίδιας πόλης.
3.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΔΠΑ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.
4.

Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας(ΔΠΒΕ)

4.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο της
ΔΠΒΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
και προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της ίδιας πόλης.
4.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΔΠΒΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.
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5.

Διεύθυνση Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ)

5.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο της
ΔΠΝΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
και προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της ίδιας πόλης.
5.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΔΠΝΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.
6.

Διεύθυνση Επιλεγέντων Πελατών (ΔΕΠ)

6.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο της
ΔΕΠ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και
προς πελάτες της ΔΕΗ, εντός της ίδιας πόλης.
6.2. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για
το ταχυδρομείο της ΔΕΠ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της, προς άλλες
Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και προς πελάτες της ΔΕΗ, από πόλη σε πόλη, ανά
την Ελλάδα.
7.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)

7.1. Σε ………………………………ΕΥΡΩ (……… €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) για το ταχυδρομείο
της ΔΕΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ εντός της ίδιας πόλης.
7.2. Σε …………………………..…ΕΥΡΩ (…….. €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα ανά αποστολή (έγγραφο ή μικροδέμα) της
ΔΕΕ, προς Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., από πόλη σε πόλη, ανά την
Ελλάδα.
8. Σε …………………………..…ΕΥΡΩ (……… €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για κάθε
επιπλέον χιλιόγραμμο, των μικροδεμάτων, πέραν των δύο (2) κιλών.
Επίσης η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδίδει, εάν ήθελε ζητηθεί, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης της ΓΔ/Ε, ΔΑΥΠ, ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ, ΔΕΠ & ΔΕΕ, τις
έκτακτες αποστολές και πέραν του ανωτέρω συνολικού αριθμού αποστολών, εντός
Νομού και της λοιπής Ελλάδας, αντί του ιδίου τιμήματος και με τις ίδιες
προϋποθέσεις.
Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή του Ανάδοχου αλλά
και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτής με σκοπό την εκπλήρωση των εκ της
παρούσας Σύμβασης αναλαμβανομένων υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητώς την ακρίβεια του τιμήματος και δηλώνει
ότι το καθόρισε μετά από ακριβή προϋπολογισμό και αφού έλαβε υπόψη της κάθε
δυσχέρεια που ενδεχομένως θα προέκυπτε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
Παραιτείται δε ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος για την αξίωση
μεταγενέστερης αύξησης ή αναπροσαρμογής αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 & 388
του Αστικού Κώδικα.
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Άρθρο 4
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του Ανάδοχου για τους λογαριασμούς που έχουν παραδοθεί και τη
διακίνηση του λοιπού ταχυδρομείου θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα,
μετά την εκτέλεση των εργασιών και εφόσον προσκομίσει τα τιμολόγια εντός των
τριών επόμενων ημερών.
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα εκδίδει ένα τιμολόγιο για τη διακίνηση του
ταχυδρομείου, με διακριτή τιμολόγηση ανά Διεύθυνση (ΔΠΩΛ, ΔΜΠ & ΔΕΕ).
Επίσης το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από λίστα στην οποία θα αναγράφονται
σαφώς με λεκτικό και όχι κωδικό τα σημεία παραλαβής και παράδοσης καθώς και
τα συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς (voucher).
Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία
της ΔΕΗ Α.Ε, μετά την εκτέλεση του μηνιαίου Έργου και την υποβολή
πιστοποίησης εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με
τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ.
Για την πληρωμή του απαιτείται:
1.
2.
3.
4.
5.

Τιμολόγια του Εργολάβου υπέρ ΔΕΗ Α.Ε.
Αναλυτική μηνιαία κατάσταση των υπό διακίνηση φακέλων και
μικροδεμάτων.
Φορολογική Ενημερότητα.
Ασφαλιστική Ενημερότητα.
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου 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.

Επιπρόσθετα ο Εργολάβος οφείλει να προσκομίσει θεωρημένα από τον ΕΦΚΑ
αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του, για την περίοδο του
τιμολογίου καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, τα οποία
τυχόν θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.
Η καταβολή εκάστου μηνιαίου τιμήματος από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο θα
γίνεται με κατάθεσή του στον υπ’ αριθ……………………………………………….. Τραπεζικό
λογαριασμό που
τηρεί
ο Ανάδοχος στην
Τράπεζα………………………(ΙΒΑΝ
GR……….………………………………………….).
Η πληρωμή για τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες προς τον Ανάδοχο θα γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, την 24η ημέρα του τρίτου μήνα, από την
ημερομηνία υποβολής στη Οικονομική Διαχείριση (οδός Ναυαρίνου 10, 106 80
ΑΘΗΝΑ ) της ΔΠΩΛ, όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να
είναι επακριβή και πλήρη.
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση
και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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Άρθρο 5
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται για ένα έτος, με
δικαίωμα προαίρεσης (option), από πλευράς ΔΕΗΑ.Ε, για επέκταση της διάρκειας
για ένα έτος επιπλέον.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη
σελίδα της, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της ή από της ενάρξεως
των Ταχυμεταφορών εφόσον προηγηθούν της υπογραφής της.
Άρθρο 6
Αυξομείωση Συμβατικού Τιμήματος
Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αυξήσει το
συνολικό συμβατικό τίμημα μέχρι 50% ή να το μειώσει μέχρι 30%, λόγω
αυξομείωσης των αποστολών, ή λόγω αυξομείωσης των σημείων επίδοσης, χωρίς
να έχει ο Ανάδοχος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες
παροχές.
Η ειδοποίηση του Αναδόχου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την
αυξομείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα γίνεται στο χρονικό διάστημα
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που προκύπτει ποσότητα αυξομείωσης εκπεφρασμένη σε δεκαδικά
ψηφία της μονάδας μέτρησης τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω για τα
δεκαδικά ψηφία 0,5-0,99 και προς τα κάτω για τα υπόλοιπα.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
Όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών
του, θα πρέπει να φέρουν το διακριτικό αναγνώρισης της ΕΕΤΤ του Υπουργείου
Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/18-10-2000 Απόφαση.
H διακίνηση της αλληλογραφίας, των μικροδεμάτων κλπ εντός πόλεων, θα
διενεργείται με οχήματα που θα έχουν κουτί ασφαλείας με κλειδαριά, θα πληρούν
όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας, θα έχουν τις προβλεπόμενες άδειες
κυκλοφορίας, ασφαλιστική κάλυψη κλπ.
Η εκτέλεση της Σύμβασης ανά Υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ και ανά εργασία θα
εκτελείται όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή
Έργου (τεύχος 5).
7.1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα ή
μικροδέματα, τα συνοδευτικά έντυπα αυτών με την υπογραφή, το
ονοματεπώνυμο του παραλήπτη και την ώρα παραλαβής. Ταυτόχρονα θα
παραδίδει ενημερωμένους τους καταλόγους που έχει παραλάβει σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή. Επίσης θα παραδίδει το ειδικό έντυπο (voucher) που
αποδεικνύει την προσέλευση και παραλαβή των εγγράφων – μικροδεμάτων
νομίμως συμπληρωμένο.
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7.2.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης είτε απουσιάζει, είτε αρνηθεί
να παραλάβει το έγγραφο ή το μικροδέμα, είτε τυγχάνει άγνωστος, τότε ο
Ανάδοχος δεν πραγματοποιεί την παράδοση αλλά την επιστρέφει στη ΔΕΗ
Α.Ε. εντός 48 ωρών από την παραλαβή της, αναγράφοντας στο
συνοδευτικό έντυπο την αιτία επιστροφής. Αναφορικά με την παράδοση
αλληλογραφίας σε παραλήπτες –απόντες κατά την ώρα της παράδοσης θα
πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία: να παραδίδεται η αλληλογραφία
με εναπόθεση σε ασφαλές σημείο ή ρήψη στην είσοδο του κτιρίου μετά από
όχληση τουλάχιστον δύο φορές από τον Ανάδοχο.

7.3.

Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις που ο παραλήπτης τυγχάνει άγνωστος ή
αρνείται να παραλάβει το έγγραφό του, ο Ανάδοχος θα του αφήνει
έγγραφη ειδοποίηση και θα τον καλεί να επικοινωνήσει με τα κατά τόπους
γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. για την παραλαβή τους.

7.4.

Αν ο υπάλληλος του Ανάδοχου διαπιστώσει μικροαλλαγές στη διεύθυνση
επίδοσης και παραδώσει την αποστολή σε άλλη διεύθυνση, θα πρέπει άμεσα
με την επιστροφή του συνοδευτικού εντύπου να ενημερώσει τη ΔΕΗ Α.Ε.
για αυτή την αλλαγή της διεύθυνσης επίδοσης.

7.5.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, απωλέσει επιστολή ή έγγραφο ή
μικροδέμα τότε αυτή υποχρεούται, όπως εντός 24 ωρών από την απώλεια,
να ειδοποιήσει τη ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 8
Αναθεώρηση τιμών

Το Συμβατικό τίμημα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και αναπροσαρμογή, και θα
είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αποτελεί δε η πληρωμή του
ολοσχερή και πλήρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων της ΔΕΗ σε σχέση
με το αντικείμενο της παρούσας.
Άρθρο 9
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της
παρούσας Σύμβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης της ΔΕΗ,
κατ’ αυτού από την παράβαση των υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος κατέθεσε στη
ΔΕΗ την υπ’ αριθμ……………………………………….. Εγγυητική επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, της ……………………………………… Τράπεζας, το κείμενο της οποίας θα είναι
σύμφωνο με το Υπόδειγμα 3, αξίας ίσης με το 5% της δαπάνης κατακύρωσης.
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπίπτουσα την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μερικά ή ολικά λόγω οποιασδήποτε απαίτησή
της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση.
Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη
του Έργου.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις Τρίτου
(θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη τεχνική ή/και
επαγγελματική ικανότητα Τρίτου.
Θα συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και
του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.)
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου.
Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον
Ανάδοχο, σε σχέση με την αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ
Υπηρεσιακών Mονάδων της ΔΕΗ A.E. και προς πελάτες της, η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το
δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων του Άρθρου 13.
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Άρθρο 11
Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
Συμφωνείται ρητά ότι τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της
Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το καθένα χωριστά
για την παρούσα Σύμβαση.
Συμφωνείται επίσης ότι τα μέλη της Σύμπραξης θα εκπροσωπούνται από κοινό
εκπρόσωπο, τον οποίο θα ορίζειη εταιρεία ……………………………………………... ως
επικεφαλής της Σύμπραξης, καθώς και ότι θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η
ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης.
Όλη η αλληλογραφία και τα πάσης φύσεως έγγραφα απευθύνονται ή/και
αποστέλλονται
στη
ΔΕΗ
Α.Ε.
από
την
εταιρεία
………………………………………………………………………………………………
(επικεφαλής
της
Σύμπραξης) ή τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης εξ ονόματος του Αναδόχου.
Άρθρο 12
Ποινικές ρήτρες για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
1.

Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν
από τους Γενικούς Όρους ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να
καταβάλλει στην Επιχείρηση Ποινικές ρήτρες λόγω αθέτησης ή μη
εκπλήρωσης των Συμβατικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με τους Γενικούς
Όρους Ανάληψης ταχυμεταφοράς του Αναδόχου.

2.

Σε
περίπτωση
απώλειας
εγγράφων-μικροδεμάτων
που
οφείλεται
αποδεδειγμένα στον Ανάδοχο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα μέχρι 50 ευρώ για
έγγραφα και μέχρι 100 ευρώ για δέματα. Για μεταφερόμενα είδη (εκτός
από έγγραφα) αξίας άνω του ποσού των 100€, και εφόσον ο αποστολέας
επιθυμεί, προσφέρεται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ,μέσω της εταιρίας
και της συνεργαζόμενης με αυτήν ασφαλιστικής εταιρίας, με επιβάρυνση
ασφαλίστρου, όπως αναγράφεται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο του
Αναδόχου . Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής
μεταφερόμενων ειδών, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 100€,
αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην
περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και
ασφαλισμένο για την αξία αυτή.
Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας αποκλείονται (συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά κάθε είδους έμμεσων ή αποθετικών ζημιών), ακόμα και αν ο
κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη του Αναδόχου πριν
ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή
τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της
οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε
σχέση με την αποστολή.

3.

Ο Ανάδοχος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει
κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης.
Ο Ανάδοχος
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που
προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καθυστέρησης επίδοσης πέραν του
συμφωνημένου χρόνου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 ευρώ για κάθε
ημέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει
το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης επιπλέον επιστροφή
του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή,
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει
τα 100 ευρώ.
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Άρθρο 13
Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία
11.1

Από την Επιχείρηση
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Πελάτη από τα λοιπά άρθρα
της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα
Σύμβαση
με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο μετά από την έλευση ενός από
τα γεγονότα που περιγράφονται στις παραγράφους (α) έως (ε) της
παρούσας Ρήτρας:
α)

Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους
και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων
όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταγγείλει τη
σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο. Σε
περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η
αναφερόμενη στο άρθρο 15 της παρούσας σύμβασης εγγύηση
και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε
ζημιά της ΔΕΗ Α.Ε., 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 ο
Πελάτης.
γ)
Εάν ο Ανάδοχος καταστεί αφερέγγυος ή κηρυχθεί σε
πτώχευση ή τα
εθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υποκατασταθεί
μερικά ή ολικά από τα
ρίτους 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 η ΔΕΗ Α.Ε. αποφασίσει να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά
την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.
Σε περίπτωση καταγγελίας για το λόγο της παραγράφου (β) της
παρούσας Ρήτρας, ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πελάτη για κάθε
άμεση και πραγματική ζημία που υπέστη ο Πελάτης 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, παρεμπίπτουσα ή παρεπόμενη ζημία.
Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο
17.3 του παρόντος τεύχους της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο
καταγγελίας της Σύμβασης.
11.2. Αναστολή
Ο Πελάτης δύναται να αναστείλει με έγγραφη ειδοποίησή του προς
τον Ανάδοχο όλες τις επόμενες καταβολές που του οφείλει σύμφωνα
με την παρούσα, εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις
υποχρεώσεις που
απορρέουν
από
την
παρούσα
Σύμβαση,
συμπεριλαμβανόμενης της μη εκτέλεσης των Υπηρεσιών, υπό τον όρο
ότι η ως άνω ειδοποίηση για την αναστολή (i) προσδιορίζει τη φύση
της μη εκπλήρωσης, και (ii) καλεί τον Ανάδοχο να λάβει τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή της ειδοποίησης για την αναστολή.
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Άρθρο 14
Προσωπικό του Αναδόχου
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες,
όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του
Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και
παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με το Έργο.

2.

Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου
ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές,
ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς
Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή φύλαξη των
εγκαταστάσεων.

3.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον
Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του
που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος, χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό
του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δε μπορεί να το
ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Επιχείρησης.

4.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και
τις προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του
προσωπικό.

5.

Ρητά συμφωνείται και από κοινού ότι η σχέση του Αναδόχου με την
Επιχείρηση διέπεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και
η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των
Συμβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω.
Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί για την
εκτέλεση του έργου, που αναλαμβάνει με την παρούσα, δεν θα θεωρούνται
προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης
του έργου, σε καμιά περίπτωση δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και
ασφάλισης στη ΔΕΗ Α.Ε., και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Ανάδοχος για
τυχόν ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί.

6.

Επομένως σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης το προσωπικό που θα
απασχολείται στην εκτέλεση του παρόντος Έργου , θα συνδέεται με
εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες
του και για οποιοδήποτε και οιασδήποτε έκτασης ατύχημα που ενδεχομένως
του συμβεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η ΔΕΗ Α.Ε. καμιά ευθύνη
δε θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος.
Άρθρο 15
Δωσιδικία- Επίλυση διαφορών

Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ Α.Ε.,
δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης,
που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα
συμφέροντά του.
Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης της Σύμβασης.
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Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων
ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που
ο Νόμος προβλέπει.
Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τη
Διαδικασία και εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών η οποία
αφού την εξετάσει εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός της οριζόμενης από το
Νόμο προθεσμίας και θα την γνωστοποιεί εγγράφως στον οικείο προσφεύγοντα.
Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της
προσφυγής.
Η αρμόδια Επιτροπή Εκδίκασης ενδεχόμενων προσφυγών που θα κατατεθούν κατά
κάθε εκτελεστής πράξης της Επιχείρησης για τον υπόψη Διαγωνισμό συγκροτείται
από τους:
Άρθρο 16
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία να αρνηθεί την
εκπλήρωση της παροχής του. Επίσης, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται ρητά
από όλα τα τυχόν δικαιώματα του που απορρέουν από τα άρθρα 326-329 του Α.Κ.
Άρθρο 17
Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης
1.

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή
ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης
υποχρεώσεών του, χωρίς την
οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη
συναίνεση της ΔΕΗ.

2.

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για
την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή
δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και
προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση
μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.
Άρθρο 18
Αποδοχή Σύμβασης-Εμπιστευτικότητα

1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Επιχείρηση μέσα στην
προθεσμία που θα οριστεί γι’ αυτό κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα
του ζητηθεί.

2.

Εκτός από την παρούσα σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύναψαν
και υπέγραψαν «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» οι όροι της οποίας
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον
Ανάδοχο σε σχέση με το έργο της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 19
Ασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Ο Εργολάβος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ,
για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των
Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις
διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό
τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της
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καταβολής στο προσωπικό τους 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 υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος υποχρεούται, ιδίως
(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω
Τραπεζών και να υποβάλλει, όποτε του ζητηθεί, στο αρμόδιο για την
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της
ΔΕΗ Α.Ε, τα σχετικά παραστατικά πληρωμής και
(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των
όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ Α.Ε, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
του ζητηθεί, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθόλη τη διάρκεια ισχύος
της, θεωρημένα από τον ΕΦΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων
του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων,
θεωρημένους από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ),
πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο
εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας
του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου,
αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κλπ.
Ο Εργολάβος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις,
για το
προσωπικό που ο ίδιος (θα) απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για
το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την
ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς
και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του
Εργολάβου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί
το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων
σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης.
Άρθρο 20
Ευθύνες του Αναδόχου
1.

Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί
κατά την εκτέλεση της εργασίας του Ανάδοχου, είτε στο προσωπικό του, είτε
στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η
αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και
μόνο τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για σωματικές βλάβες ή θάνατο
προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής ή
ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτο, ως τέτοιου
θεωρουμένου και της ΔΕΗ Α.Ε. μετά του προσωπικού της.

2.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος αφενός μεν να αναφέρει εγγράφως και
εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήματα που πιθανόν συμβούν κατά την εκτέλεση
του έργου της παρούσας Σύμβασης, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, τον
Επιθεωρητή Εργασίας και τη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους κείμενους νόμους
και διατάξεις και αφετέρου να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήματος ως έχει.
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3.

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται:

3.1. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας ή άλλη αιτία που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου του Ανάδοχου.
3.2. Για πλημμελή ή μη παράδοση που οφείλεται:
•

σε περιπτώσεις αργιών, απεργιών, πολιτικών ταραχών και απρόοπτων
γεγονότων, που δεν υπόκεινται σε ανθρώπινες αντικειμενικά
δυνατότητες και πάντοτε κατά την έννοια και μόνο της ανωτέρας βίας
ή άλλης αιτίας που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου του Αναδόχου

•

σε πράξη, πταίσμα του αποστολέα, του παραλήπτη ή οποιουδήποτε
τρίτου, που διατηρεί δικαίωμα στο αντικείμενο μεταφοράς
(περιλαμβανόμενης παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος) ή
οποιουδήποτε προσώπου εκτός Ανάδοχου ή Κρατικών Υπαλλήλων.

•

στη φύση του φορτίου ή σε άλλο ελάττωμά του.

•

σε θεομηνίες, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε απρόοπτα
γεγονότα, που δεν υπόκεινται σε ανθρώπινες αντικειμενικά
δυνατότητες και πάντοτε κατά την έννοια και μόνο της ανωτέρας βίας
ή άλλης αιτίας που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου του Ανάδοχου.
Άρθρο 21
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα

1.1

Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.
Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης
μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.

1.2

Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Προμηθευτή αλληλογραφία θα γίνεται
στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Υπηρεσίας που εκπροσωπεί την Επιχείρηση.

1.3

Η αλληλογραφία, μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) ή με
τηλεομοιοτυπία (fax) ή με επιστολές. Ως ημερομηνία των απεσταλμένων με
ηλεκτρονικά μέσα κειμένων θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους.
Άρθρο 22
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης - Πληροφορίες

Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων
της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Προμηθευτή,
είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 TK 104 32 Αθήνα
και για τα τεχνικά φύσεως θέματα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (ΓΔ/Ε) της ΔΕΗ
Α.Ε., Ναυαρίνου 10 ΤΚ 106 80, Αθήνα.
Αναλυτικά τα στοιχεία των ως άνω Διευθύνσεων είναι τα ακόλουθα:
-

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα
Fax : 210 5225166
Τηλ : 210 5270833

-

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (ΓΔ/Ε)
Ναυαρίνου 10, 106 80, Αθήνα.
Fax : 210 3644989
Τηλ : 210 3642900

16

Άρθρο 23
Εκπροσώπηση του Προμηθευτή
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Προμηθευτής γνωστοποιεί εγγράφως στην
Επιχείρηση τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος
να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης
και να προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και
διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.
Ως εκπρόσωπος κατά τα ως άνω του Αναδόχου ορίζεται ο/η:
Ονοματ/μο:
Fax :
Τηλ.:

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε
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Υπηρεσιακών

Mονάδων της ΔΕΗ και προς πελάτες της”.
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1

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα ημέρα …………………...…………….. του έτους 2018, τα
συμβαλλόμενα μέρη, αφ’ ενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.), που έχει την έδρα της στην
Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή
της παρούσας Συμφωνίας από ………………………………...…………………………. και, αφ’
ετέρου,
………………….................................................................νόμιμα
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από ……………
…………………. με έδρα ……… ………… …………… ………………. συμφώνησαν,
συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
1.

2.

3.

4.

2

Η ΔΕΗ Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρεία», σύναψε Κύρια
Σύμβαση με
το
δεύτερο
υπογράφοντα, αποκαλούμενο
εφεξής
«Ανάδοχο»,
με
αντικείμενο
την Εκτέλεση του έργου: «Αποστολή
εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ και
προς πελάτες της».
Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση
να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε Εμπιστευτική
πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση
λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.
Ορισμοί, Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία. Ο όρος Συνεργασία
συμπεριλαμβάνει
την
Κύρια
Σύμβαση
μεταξύ
του Δεύτερου
Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας για την οποία υπογράφεται η
Παρούσα
Συμφωνία
Εμπιστευτικότητας.
Ο
όρος
Εμπιστευτική
Πληροφορία
σημαίνει
τη
συνεργασία
μεταξύ
του Δεύτερου
Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας αυτής καθαυτής καθώς και κάθε
πληροφορία εμπορικής σημασίας που αφορά την οργάνωση, τις
υπηρεσίες, την δομή, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τη συνεργασία και
τις επενδύσεις της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών εταιρειών της, την
οποία αποκτά ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος με οποιοδήποτε μέσο και σε
οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική πληροφορία
νοείται κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του Δεύτερου
Συμβαλλόμενου κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή
της παρούσας Συμφωνίας.
Υποχρεώσεις του Δεύτερου Συμβαλλόμενου.
Συγκεκριμένα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο
σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με την
Εταιρεία. Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε
άλλους συνεργάτες της Εταιρείας ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι
απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει και μόνο
μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να
μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να
τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το
σκοπό της εκτέλεσης του έργου που του έχει αναθέσει η Εταιρεία.
Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω
λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και
να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρες
κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα που περιέχει

Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν
αιτήσεως της Εταιρείας όλες ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
που έχει στην κατοχή του.
Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες για τον προσπορισμό ίδιου οικονομικού οφέλους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τις
διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
των πελατών της ΔΕΗ, που θα περιέλθουν τυχόν σε γνώση του, στα
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης.
5.
Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του
Δεύτερου Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή
κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από τη
λήξη ή την καταγγελία της Συνεργασίας, εάν η Εταιρεία θεωρεί ότι ο
Δεύτερος Συμβαλλόμενος παραβίασε με οποιονδήποτε τρόπο τους
όρους
της Παρούσας
Συμφωνίας,
ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος
υποχρεούται:
(α) να σταματήσει
αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές
Πληροφορίες,
(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία τυχόν στοιχεία ή έγγραφα
που
περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην
κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή
τρίτων, και
(γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων
στους οποίους
αποκάλυψε
τις
Εμπιστευτικές
Πληροφορίες
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση
αυτών.
6.
Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της
Συνεργασίας μεταξύ του Δεύτερου Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας, οι
υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του
Άρθρου 4 εξακολουθούν να ισχύουν για μια περίοδο δύο (2) ετών από το
τέλος της Συνεργασίας για οποιονδήποτε λόγο.
7.
Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων
που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος ευθύνεται
για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της Εταιρείας.
8.
Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας και
εκ του νόμου, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος υπέχει επίσης ποινική
ευθύνη σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις που διέπουν την
Προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου και ιδίως
το Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17
και 18 του ν. 146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό καθώς και τις
διατάξεις των νόμων που διέπουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και
μη χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο όφελος.
9.
Κανένας συμβαλλόμενος δεν μεταβιβάζει με το παρόν στον έτερο
πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή
διανοητικής ιδιοκτησίας.
10. Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα δικαστήρια της
Αθήνας.
11.
Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας
Συμφωνίας γίνονται μόνο εγγράφως, με τη συμφωνία ότι η τήρηση του
γραπτού τύπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους,
αποκλειόμενου κάθε άλλου τύπου καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου, συμπεριλαμβανόμενου του όρκου.
12.
Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 6, η παρούσα
Συμφωνία παραμένει σε ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη
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με οποιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του
Δεύτερου Συμβαλλόμενου.
ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ όσων συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν παραπάνω,
συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη η οποία,
αφού διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε όπως
ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Διαγωνισμός : ΔΥΠ-618814
Ημερομηνία: 25.09.2018
Σύμβαση ΔΥΠ :
Αντικείμενο :

“Αποστολή εγγράφων και

μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών
Mονάδων της ΔΕΗ και προς πελάτες της”.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 5 από 6
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

Γενικά

2.

Ειδικά (Άρθρο 1-5)

3.

Παράρτημα Πίνακες Ι-ΙΙ
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A.

ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο αφορά στην έγκαιρη, ασφαλή και επιμελή διακίνηση υπηρεσιακών
εγγράφων και μικροδεμάτων βάρους μέχρι 2 κιλών, από τη ΔΕΗ/ΔΑΥΠ, ΔΕΗ/ΔΠΑ,
ΔΕΗ/ΔΠΒΕ, ΔΕΗ/ΔΠΝΕ, ΔΕΗ/ΔΕΠ και ΔΕΗ/ΔΕΕ προς τις Μονάδες τους ,
αντιστρόφως & μεταξύ τους. Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της, ανά την
Ελλάδα.
Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα εκτελείται με την άμεση
εποπτεία και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι:
Α)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων (Προϊσταμένη
Υπηρεσία)
μέσω του Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης.

Β)

Προϊστάμενος Καταστήματος Πωλήσεων (Επιβλέπουσα Υπηρεσία).

Γ)

Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών (ΔΕΠ)

Δ)

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)

Η εκτέλεση της διακίνησης των Υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων, βάρους
μέχρι δύο (2) κιλών, ανά Υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ ΑΕ και ανά εργασία θα
εκτελείται όπως περιγράφεται παρακάτω:
1.

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΑΥΠ προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως καθώς και
μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων που αναγράφονται στους Πίνακες Ι-ΙΙ του
συνημμένου Παραρτήματος . Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και
μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της ανά την
Ελλάδα.
1.1. Διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου
1.1.1. Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΓΔ/Ε
και αντιστρόφως, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.
1.1.2. Η διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται ως εξής από
και προς τις Μονάδες της ΓΔ/Ε που αναφέρονται στο συνημμένο
Παράρτημα (Πίνακας Ι & ΙΙ) και αντιστρόφως & μεταξύ τους καθώς και
σύμφωνα με τη ροή εργασιών του Πίνακα Ι του παραρτήματος.
1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης τις αποστολές από τις Υπηρεσιακές
Μονάδες της ΔΕΗ/ΔΕΠ, ΔΕΗ/ΔΕΕ, και των Μονάδων του πίνακα Ι & ΙΙ
του Παραρτήματος ανά την Ελλάδα, προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε
και προς πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε.
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2.

Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΕΠ προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες της και αντιστρόφως καθώς και
μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων. Επίσης τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων
και μικροδεμάτων προς άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της, ανά
την Ελλάδα.
2.1. Διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου
2.1.1. Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις κάτωθι Υπηρεσιακές Μονάδες της
ΔΕΠ.
2.1.2. Η διεκπεραίωση του ενδοϋπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται ως εξής:
Από ΔΕΗ/ΔΕΠ (Χαλκοκονδύλη 22, 104 32, ΑΘΗΝΑ) προς τις παρακάτω
Μονάδες και αντιστρόφως & μεταξύ των κάτωθι Μονάδων.
Α.Α.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22, ΤΚ 104 32,
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59,
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59,
ΑΘΗΝΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 551 33,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 169 &
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, ΤΚ 412 23,
ΛΑΡΙΣΑ
ΒΕΡΜΙΟΥ 26, ΤΚ 501 00,
ΚΟΖΑΝΗ
ΤΕΝΕΔΟΥ 38, ΤΚ 654 04,
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, ΤΚ 681 00,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 15, ΤΚ 262 22,
ΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 2Α, ΤΚ 221 00,
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 4, ΤΚ 452 21,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις αποστολές από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της
Διεύθυνσης Εταιρικών Πελατών ανά την Ελλάδα, προς άλλες υπηρεσίες της
ΔΕΗ Α.Ε και προς πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε.
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3.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διακίνηση υπηρεσιακών εγγράφων και μικροδεμάτων
από τη ΔΕΗ/ΔΕΕ προς Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. ανά την Ελλάδα.
Διεκπεραίωση του υπηρεσιακού ταχυδρομείου
a.

Ο Ανάδοχος θα προσέρχεται και θα παραλαμβάνει τα υπηρεσιακά έγγραφα
και μικροδέματα καθημερινά ή ύστερα από καθορισμένες από κοινού,
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΕ.

3.2. Η διεκπεραίωση του υπηρεσιακού ταχυδρομείου θα γίνεται από και μεταξύ
των παρακάτω Μονάδων της ΔΕΗ/ΔΕΕ ως εξής:

Α.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΔΕΕ/ΕΔΡΑ

3ης Σεπτεμβρίου 7, ΤΚ 104 32, Αθήνα

2

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα
Θεσσαλονίκης

3

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα Λαμίας

4

ΔΕΕ / Μόνιμη Ομάδα Πάτρας

Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1, ΤΚ 544 53,
Θεσσαλονίκη
2ο ΧΙΛ. ΝΈΟ Λαμίας - Αθηνών, ΤΚ 351 00,
Λαμία
Σμύρνης 1 & Ακτή Δυμαίων, ΤΚ 262 22, Πάτρα
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Άρθρο 1

Όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Παροχής
Υπηρεσιών, θα πρέπει να φέρουν το διακριτικό αναγνώρισης της ΕΕΤ του
Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 188/18.10.2000 Απόφαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα ή
μικροδέματα, τα συνοδευτικά έντυπα αυτών, με την υπογραφή, το
ονοματεπώνυμο του παραλήπτη και την ώρα παραλαβής. Ταυτόχρονα θα
παραδίδει ενημερωμένους τους καταλόγους που έχει παραλάβει σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 2
Η διακίνηση της αλληλογραφίας, των μικροδεμάτων κλπ εντός πόλεων, θα
διενεργείται με ταχύ αξιόπιστο τρόπο, με οχήματα που θα έχουν κουτί ασφαλείας
με κλειδαριά, θα πληρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας και θα
έχουν τις προβλεπόμενες άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστικές καλύψεις κλπ.
Άρθρο 3
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει σύγχρονο Μηχανογραφικό Σύστημα
Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας
των αποστολών (truck and trace).
Άρθρο 4
Η διακίνηση των αποστολών θα γίνεται με τη χρήση Συνοδευτικών Δελτίων
Μεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ Ι-ΙΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α.Α.
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

2
3
4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 25, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10, ΤΚ 106 80, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. & ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΔΑΥΠ

ΔΠΑ

(22)
ΥΠΗΡ.ΜΟΝ.

ΔΠΒΕ

(40)
ΥΠΗΡ.ΜΟΝ.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡ. ΜΟΝ. ΔΕΗ
& ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΗ
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ΔΠΝΕ

(55)
ΥΠΗΡ.ΜΟΝ.

ΔΕΠ

(11)
ΥΠΗΡ.ΜΟΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΔΠΑ)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59, ΑΘΗΝΑ

2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, ΤΚ 105 59, ΑΘΗΝΑ

3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΥΜΗΤΤΟΥ 89, ΤΚ 116 33, ΑΘΗΝΑ

4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 114, ΤΚ 185 41, ΠΕΙΡΑΙΑ

5

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Π.ΡΑΛΛΗ 486, ΤΚ 184 51, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

6

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

7

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 231-233, ΤΚ 176 75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 119, ΤΚ 165 61,
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 12, ΤΚ 173 43,
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π. ΜΕΛΑ 8, 121 31, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 14 & ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΚ 122 42
ΑΙΓΑΛΕΩ
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 103, ΤΚ 135 61,
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Η. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 108, ΤΚ 192 00,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7,
ΤΚ 136 71, ΑΧΑΡΝΑΙ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 197 & ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ,
ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

11

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

12

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

13

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

14

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

15

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

16

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

17

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

18

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

20

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΟΙΝΩΝΗΣ 3, ΤΚ 180 10, ΑΙΓΙΝΑ

21

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝΟΥ

ΝΙΚ.ΚΟΡΝΑΡΟΥ 1, ΤΚ 842 00, ΤΗΝΟΣ

22

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΒΑΚΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ 845 00, ΑΝΔΡΟΣ

8

Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3, ΤΚ 111 41, ΑΘΗΝΑ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71 & ΟΜΗΡΟΥ, ΤΚ 152
32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 250 & ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ,
ΤΚ 194 00, ΚΟΡΩΠΙ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 53, ΤΚ 190 05,
Ν. ΜΑΚΡΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 82,
ΤΚ 189 00, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΠΒΕ)

2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΡΜΙΟΥ 26, ΤΚ 501 00, ΚΟΖΑΝΗ

6

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΥΔΡΑΣ, ΤΚ 671 00, ΞΑΝΘΗ

7

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87, ΤΚ 591 00, ΒΕΡΟΙΑ

8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 93, ΤΚ 582 00,
ΕΔΕΣΣΑ

9

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, ΤΚ 611 00, ΚΙΛΚΙΣ

10

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ 65Α , ΤΚ 601 00, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

11

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

12

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

13

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5, ΤΚ 631 00, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

14

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 4, ΤΚ 632 00,
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

15

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΝΕΔΟΥ 38, ΤΚ 654 04, ΚΑΒΑΛΑ

16

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 30, ΤΚ 661 00, ΔΡΑΜΑ

17

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

18

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΣ 6, ΤΚ 531 00, ΦΛΩΡΙΝΑ

20

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λ. ΚΥΚΝΩΝ 36 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΤΚ 521 00,
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

21

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κ. ΚΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 84, ΤΚ 511 00, ΓΡΕΒΕΝΑ

22

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 34, ΤΚ 581 00, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

23

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΚ 502 00, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

24

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ & ΜΑΚ. ΑΓΩΝΟΣ, ΤΚ 592 00,
ΝΑΟΥΣΑ

25

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4, ΤΚ 452 21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΚ 461 00, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

27

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

9

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 551 33,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, ΤΚ 546 27,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 136 & ΔΑΓΚΛΗ, ΤΚ 546 21,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63 & ΠΡΙΑΜΟΥ,
ΤΚ 544 53, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΡΟΥΣΗΣ, ΤΚ 621 24,
ΣΕΡΡΕΣ
ΠΟΝΤΟΥ & ΘΕΟΔΟΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 115,
ΤΚ 551 33, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 69Α, ΤΚ 691 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, ΤΚ 681 00,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΤΚ 471 00, ΑΡΤΑ

28

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

29

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

30

ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

31

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

32

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

33

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΖΑΒΕΛΑ, ΤΚ 383 34, ΒΟΛΟΣ

34

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 32, ΤΚ 431 00, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

35

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ & ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΚ 421 00, ΤΡΙΚΑΛΑ

36

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΟΘΡΥΟΣ 15, ΤΚ 371 00, ΑΛΜΥΡΟΣ

37

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΚ 370 02, ΣΚΙΑΘΟΣ

38

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

39

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

40

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1
2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΠΝΕ)
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 12, ΤΚ 481 00, ΠΡΕΒΕΖΑ

9ης ΠΑΡΟΔΟΣ. ΙΩΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΗ ΜΑΝΔΟΥΚΙ,
ΤΚ 491 00, ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 27, ΤΚ 351 00, ΛΑΜΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 99 & ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΚ 413 35,
ΛΑΡΙΣΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 165, ΤΚ 412 23,
ΛΑΡΙΣΑ

2Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ,
ΤΚ 351 00, ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΤΚ352 00,
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 39, ΤΚ 361 00, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Λ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 & ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ,
ΤΚ 264 42, ΠΑΤΡΑ

3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 15, ΤΚ 262 22, ΠΑΤΡΑ

4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113, ΤΚ 251 00, ΑΙΓΙΟ

5

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 37, ΤΚ 271 00, ΠΥΡΓΟΣ

6

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13, ΤΚ 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ

7

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 70, ΤΚ 281 00, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

8

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΧ. ΚΑΤΡΑΜΗ & ΝΤΑΓΙΑΠΙΕΡΑ. ΤΚ 291 00,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

9

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΤΚ 311 00, ΛΕΥΚΑΔΑ

10

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 2Γ, ΤΚ 221 00,
ΤΡΙΠΟΛΗ

11

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 128, ΤΚ 241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

13

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

10

ΑΓ.ΝΙΚ. & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 2, ΤΚ 201 00,
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 26, ΤΚ 211 00,
ΝΑΥΠΛΙΟ

14

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΘΕΡΜΟΠΟΥΛΩΝ 139, ΤΚ 231 00, ΣΠΑΡΤΗ

15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10, ΤΚ 27 200, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

16

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

17

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

18

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ

19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥΣ

20

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 69, ΤΚ 232 00, ΓΥΘΕΙΟ

21

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ

ΠΕΤΜΕΖΑ 23, ΤΚ 202 00, ΚΙΑΤΟ

22

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΤΚ 21 300

23

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΧΡ. ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 1, ΤΚ 270 53, ΛΕΧΑΙΝΑ

24

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

25

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

26

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 60, ΤΚ 303 00, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

27

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ 7 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΤΚ 204 00,
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

28

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΧΑΡ. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, ΤΚ 243 00, ΦΙΛΙΑΤΡΑ

29

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ, ΤΚ 341 00, ΧΑΛΚΙΔΑ

30

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΦΙΛΟΛΑΟΥ, ΤΚ 321 00,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

31

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΝΙΚ. ΚΟΥΒΑΡΑ 10, ΤΚ 345 00, ΑΛΙΒΕΡΙ

32

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ

ΠΟΤΝΙΩΝ 30 ΤΑΧΙ, Τ.Κ. 322 00, ΘΗΒΑ

33

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΤΖΑΒΕΛΑ 13, ΤΚ 342 00, ΙΣΤΙΑΙΑ

34

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3, ΤΚ 340 05, ΛΙΜΝΗ

35

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 86, ΤΚ 340 01, ΚΑΡΥΣΤΟΣ

36

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΛΗΝΑΣ ΣΚΥΡΟΣ, ΤΚ 340 07, ΣΚΥΡΟΣ

37

ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27, ΤΚ 106 82, ΑΘΗΝΑ

38

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ ΓΑΖΙ, ΤΚ 714 14, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

39

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

40

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΙΡΩΝ

41

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΛΑΜΠΕΙΑΣ
ΤΚ 27 200, ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΚ 30 500,
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
1ο ΧΙΛ.ΑΡΓΟΥΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ 212 00,
ΑΡΓΟΣ
ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ,
ΤΚ 22 001, ΑΣΤΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΤΚ 302 00,
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ,
ΤΚ 230 52, ΜΟΛΑΟΙ

Λ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 29, ΤΚ 713 06,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,
ΤΚ 704 00, ΜΟΙΡΕΣ
ΛΑΤΟΥΣ 5, ΤΚ 72100, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 8, ΤΚ 723 00, ΣΗΤΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 11, ΤΚ 722 00, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 17, ΤΚ 741 00, ΡΕΘΥΜΝΟ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΞΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΤΚ 847 00, ΘΗΡΑ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΙΜΝΗ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ 846 00, ΜΥΚΟΝΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΥ

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43, ΤΚ 821 00, ΧΙΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5, ΤΚ 811 00, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΝΑΡΗ 30, ΤΚ 831 00, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΜΗΣ 10, ΤΚ 851 00, ΡΟΔΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩ

Γ. ΑΒΕΡΩΦ 1, ΤΚ 853 00, ΚΩΣ

12

ΛΙΜΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΜΟΥΡΝΙΕΣ, ΤΚ 733 00,
ΧΑΝΙΑ
ΑΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48, ΤΚ 841
00, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΚ 843 00,
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΑ-ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, ΤΚ 844 00,
ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΣ

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Διαγωνισμός : ΔΥΠ-618814
Ημερομηνία: 25.09.2018
Αντικείμενο :“Αποστολή εγγράφων και
μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών Mονάδων της
ΔΕΗ και προς πελάτες της”.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Χαλκοκονδύλη 30, ΑΘΗΝΑ 104-32

Ημερομηνία:

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ
του Διαγωνιζόμενού σας .................................................. που εδρεύει ή
κατοικεί ............................ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την
ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας
προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864
και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που
απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και
ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ ..................... για τη συμμετοχή του
εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. ................... που θα γίνει από σας
στις ....................... για ................................................. σύμφωνα με τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής,
αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη
τούτου.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω
διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση
κατακύρωσης σ΄αυτόν και της παράδοσης απ’ 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 Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία
ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή
θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για ……………………………..
οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή
σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από
γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ημερομηνία:

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των
Διαγωνιζομένων σας: 1) .........................................................................................
(2).......................................................................................................................
(3)...............................................................................................................
που
εδρεύουν
ή
κατοικούν
ο
πρώτος
στην
.........................................................................
ο
δεύτερος
στην
............................................................................................................. ο τρίτος
στην
.................................................................................................................
και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε
μέλος έναντι της ΔΕΗ A.E. παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του
ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις
οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε
κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα,
καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα,
ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
...........................................................................
............................................................................................................................
......... για τη συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ.
...................................
που
θα
γίνει
από
σας
στις
.............................................................................................
για
............................................................................................................................
.... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των
συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την
παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω
Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό
μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς,
και της παράδοσης απ’ αυτούς 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 οποιοσδήποτε απ’ τους εν
λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει
με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας 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 των παραπάνω
Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση,
επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη
κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για 6 μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική
Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από
την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή
αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία:
Χαλκοκονδύλη 30 - ΑΘΗΝΑ 104 32 ,ΕΛΛΑΔΑ
1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση
του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε
όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856,
862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την
παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις
ολόκληρον
και
ως
αυτοφειλέτες
υπέρ
του
Προμηθευτή
σας
............................................................................ που εδρεύει ή κατοικεί
...................................................................... μέχρι του ποσού των ευρώ
........................................ (
) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη
εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν
λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας
για ................................. με αριθμό .................. αντίγραφο της οποίας μας
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την
ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο
εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει
αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, 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 Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία
ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή
θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο
Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω
Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό
συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί
με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Ο υπογεγραμμένος ………………….......................................................................... που
εκπροσωπώ νόμιμα τον Οικονομικό Φορέα ...................................... που μετέχει στην
με στοιχεία ................................... Διαγωνιστική Διαδικασία της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού A.E., δηλώνω ότι:
1.
Έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Όρων
Διαγωνιστικής Διαδικασίας και Σύμβασης και των τυχόν Συμπληρωμάτων αυτής, τους
μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου
Οικονομικού Φορέα, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.
2.
Αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα
και
ανέκκλητα,
ότι
η
με
.................................................... προσφορά του Οικονομικού Φορέα
παραπάνω διαγωνισμό, ισχύει για .....................................(*).

στοιχεία
για τον

Αθήνα, ..............................

Ο ΔΗΛΩΝ

(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των ημερών ή των μηνών,
που πρέπει να συμφωνεί τουλάχιστον με αυτόν της Διακήρυξης»
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Τα υπογράφοντα μέλη της σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. ….……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………
Δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση επιλογής μας
και ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα ευθυνόμαστε αλληλέγγυα και σύμφωνα
με τα ποσοστά συμμετοχής μας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την Προσφορά μας και από την Σύμβαση απέναντι στην ΔΕΗ ΑΕ.
Σε περίπτωση που πτωχεύσουν μέλη Σύμπραξης, τα εναπομείναντα υποχρεούνται
να ολοκληρώσουν την εκτέλεση της σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις
υποχρεώσεις των πτωχευσάντων μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση.

Ημερομηνία __/___/2018

Υπογραφή
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Υπογραφή

