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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διακήρυξη : ΔKYΟΡ-181
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ∆ΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση),
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:
 Του Βιβλίου II 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 παρ. 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 ενδιαφερομένους σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία και σύστημα
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή για τη σύναψη σύμβασης με
αντικείμενο:
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία
δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας»
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών η οποία
προσδιορίζεται βάσει της τιμής.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε
€9.500.000,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό,
Τόπος, χρόνος υποβολής & αποσφράγισης προσφορών
1.1. Αρμόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Κεντρικής
Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, τηλ.:210
5124299, fax: 210 5144223
Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ. Ε. Δουγαλή και Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά
θέματα τηλ.: 210 5109518 και 210 5109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και
g.skarlatinis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία
τηλ.: 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
1.2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.2.Α. Στην αρμόδια Επιτροπή προσφορών πριν από την καθοριζόμενη στην
παράγραφο 1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η έναρξη
της παραλαβής προσφορών από την παραπάνω Επιτροπή θα γίνει 15 λεπτά
της ώρας πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία.
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1.2.Β. Στο Πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τo Διαγωνισμό
Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτικής
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
1.2.Γ. Ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της
ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη
του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.
Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον παραδοθούν
σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από
την καταληκτική προθεσμία υποβολής των Προσφορών της επόμενης
παραγράφου.
1.3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της
ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805 στις 26.
02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την
αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των
προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.
1.4. Ο Φάκελος που περιέχει την Προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνοµα
και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την Προσφορά και επίσης:
«Προσφορά για το Διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΚΥΟΡ-181»
Αντικείμενο: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και
θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής
υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»»
Άρθρο 2
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της
Σύμβασης - Δικαιώματα προαίρεσης
2.1. Το Έργο θα εκτελεσθεί στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
(ΛΚΔΜ) και συγκεκριμένα στο χώρο της νέας υπό κατασκευή Μονάδας V ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας.
Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στα εξής:
Α.

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία
του κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των ταινιοδρόμων 1,2,3,4 και
11:
 Κεφαλές και τερματικά δύο (2) ταινιοδρόμων (Τ/Δ 1, 2) και σταθμό
επιστροφής με χοάνη φόρτωσης του Τ/Δ 11.
 Ενδιάμεσες χοάνες φόρτωσης των Τ/Δ 1 και 2.
 Πλήρες σύστημα καθοδήγησης (εκφόρτωσης) υλικού από τους Τ/Δ της
Μονάδας ΑΗΣ, στις ενδιάμεσες χοάνες φόρτωσης των Τ/Δ 1 και 2.
 Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, μετασκευή, συναρμολόγηση και ανέγερση
πλαισίων ταινιοδρόμων.
 Κινητήριες
μονάδες
κίνησης
ιμάντα
πλήρεις
αποτελούμενες
από
ηλεκτροκινητήρα, μειωτήρα, συμπλέκτη, διάταξη ηλεκτροϋδραυλικής πέδης
για τους δύο (2) ταινιόδρομους 1 και 2
 Διατάξεις μεταλλικής κατασκευής υπερύψωσης ταινιοδρόμων σε βάσεις από
οπλισμένο σκυρόδεμα για το σύνολο των ταινιοδρόμων.
 Ράουλα και γιρλάντες για πλάτος ιμάντα Β=1400 mm κατά μήκος των
ταινιοδρόμων
 Ταινιογέφυρες για διελεύσεις υπεράνω δρόμων σε βάσεις από οπλισμένο
σκυρόδεμα και μεταλλικά υποστυλώματα.
 Μεταλλικά ικριώματα πέντε (5) ταινιοσταθμών.
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 Σύστημα διαβροχής των κλάδων μεταφοράς υποπροϊόντων στα σημεία
μεταφόρτωσης.
 Ηλεκτρολογικός
ταινιοδρόμων

εξοπλισμός

κεφαλών,

ουρών

και

κατά

μήκος

των

Β.

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία
δύο ταινιοσταθμών, επί μεταλλικού ικριώματος για τους ταινιοδρόμους 1 και 2.
Οι ανωτέρω Ταινιοσταθμοί, θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με εξοπλισμό χαμηλής
και μέσης τάσης, αυτοματισμό PLC, μετατροπείς συχνότητας για την τροφοδοσία
κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα κίνησης ιμάντα και Μ/Σ ισχύος.
Οι ταινιοσταθμοί 1, 2 θα τροφοδοτούνται από διανομή υποσταθμού του ΑΗΣ,
τάσης 10kV και θα ελέγχονται από το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου DCS (SPPAΤ3000 SIEMENS) του ΑΗΣ.

Γ.

Εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού που θα διατεθεί από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για τους Τ/Δ 3,4 και 11
(κεφαλές, τερματικά, χοάνες, πλήρεις ταινιοσταθμοί με κινητήριες μονάδες και
Μ/Σ ισχύος).

Δ.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συνόλου
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πέραν αυτού που αναφέρεται στην
ανωτέρω παρ. Γ, επί των κεφαλών, τερματικών και κατά μήκος των
ταινιοδρόμων 1, 2, 3, 4 & 11.

Ε.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού
για:
1. τη διασύνδεση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου (ΑΒΒ 800xA) των
ταινιοδρόμων 3, 4, 11 με το σύστημα ελέγχου PLC που θα εγκαταστήσει ο
Ανάδοχος στους ταινιοδρόμους 1 και 2.
2. τη διασύνδεση του συστήματος ελέγχου PLC των ταινιοδρόμων 1 και 2 με
το σύστημα ελέγχου DCS του ΑΗΣ.

ΣΤ. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συνόλου
των καλωδίων μέσης τάσης, χαμηλής τάσης και μεταφοράς δεδομένων καθ΄ όλο
το μήκος των ταινιοδρόμων. Περιλαμβάνονται και τα καλώδια μέσης τάσης
τροφοδοσίας των ταινιοδρόμων 1 και 2 και καλωδίων οπτικής ίνας μέχρι το
σημείο σύνδεσης εντός του ΑΗΣ.
Ζ. Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την έδραση του ως άνω Η/Μ εξοπλισμού.
Η. Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Μ εξοπλισμού
Θ. Εκτέλεση Δοκιμών Εν Κενώ (ΔΕΚ), Ρυθμίσεων Υπό Φορτίο (ΡΥΦ), και Δοκιμών
Υπό Συνθήκες Εκμετάλλευσης (ΔΥΣΕ) του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού.
Ι.

Τυχόν πρόσθετες εργασίες και προμήθειες (Option) Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

ΙΑ. Εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα του τμήματος λειτουργίας και του τμήματος
συντήρησης.
Ο προβλεπόμενος χρόνος πέρατος εγκατάστασης-ανέγερσης-δοκιμών και θέσης σε
λειτουργία του αντικειμένου του Έργου είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες, από την
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.
2.2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του
αντικειμένου της Διακήρυξης.
2.3. Δικαιώματα προαίρεσης
Η Επιχείρηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις ανάγκες της, διατηρεί το δικαίωμα
προαίρεσης (option), για την ανάθεση στον Ανάδοχο του πρόσθετου αντικειμένου
(Άρθρο 6 του Συμφωνητικού) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Η
ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από
τον Ανάδοχο και θα του γνωστοποιείται εγγράφως τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες ενωρίτερα.
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Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί
Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις/Ενώσεις αυτών) οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις
του παρόντος άρθρου.
3.2. Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους Όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης
να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
3.2.Α.

Καταλληλότητα
Σε περίπτωση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος αυτής, θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο
στα οικεία Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του, για επαγγελματική
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης.

3.2.Β.

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

3.2.Β.1. Κύκλος εργασιών
Σε περίπτωση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, θα πρέπει να έχουν
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων
διπλάσιο
του
Προϋπολογισμού
της
Διακήρυξης,
ήτοι
€19.000.000,00, με ελάχιστο αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου
εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος
εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που
δραστηριοποιείται.
3.2.Β.2. Καθαρή θέση
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει να
έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις
υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του
αντικειμένου της Σύμβασης για το οποίο προσφέρει.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι:
 Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τυχόν σχετικές εκθέσεις
αυτών
 Βεβαιώσεις συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή
-

Αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή

-

Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης)
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3.2.Γ.

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

3.2.Γ.1. Απαιτούμενη εμπειρία
Οι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) ή τα μέλη
Σύμπραξης/Ένωσης Προσώπων αθροιστικά, θα πρέπει να έχουν
αποδεδειγμένα υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαπέντε (15) ετών, όλα τα κάτωθι:
Α.

Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση, ανέγερση, δοκιμή &
θέση σε λειτουργία πλήρων κεφαλών ταινιοδρόμων πλάτους ιμάντα
τουλάχιστον 1400mm (μεταλλική κατασκευή και τύμπανα) που θα
διαθέτουν παρεμφερή τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που ζητούνται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και λειτουργούν
επιτυχώς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

Β.

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Ταινιοσταθμών για την κίνηση ιμάντων
ταινιοδρόμων ορυχείων υπαίθριου τύπου (όχι απαραίτητα την τελευταία
δεκαπενταετία)

Γ.

Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, ανέγερση, δοκιμές & θέση σε λειτουργία
Μονάδων οδήγησης κινητήρων (AC Drives) με μετατροπείς συχνότητας,
και συγκροτήματα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών - PLC σε
μηχανήματα και ταινιοδρόμους Ορυχείων υπαίθριου τύπου.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας,
οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της
προσφοράς
τους
τα
σχετικά
αποδεικτικά
στοιχεία
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται:
- Πίνακας Εμπειρίας (Reference List), όπου θα αναφέρονται για κάθε
σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 το είδος και το μέγεθος της Κεφαλής ταινιοδρόμου που
κατασκευάσθηκε, το Συμβατικό Τίμημα, και η ημερομηνία θέσης σε
λειτουργία της παραπάνω Κεφαλής.
 το είδος και το μέγεθος άλλης μεταλλικής
κατασκευάσθηκε και το συμβατικό τίμημα

κατασκευής

που

 το είδος και η ισχύς του σταθμού κίνησης ταινιοδρόμου
 το σύστημα Αυτοματισμού ταινιοδρόμου με PLC και οι μονάδες
οδήγησης μετατροπέων συχνότητας
 στοιχεία του Πελάτη (ή των Πελατών) με διεύθυνση, τηλέφωνο, email.
 οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύονται
τα ανωτέρω.
- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των
οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται
η καλή εκτέλεσή τους καθώς και η ικανοποιητική λειτουργία.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση
της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά
θα απορριφθεί.
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3.2.Γ.2. Απαιτήσεις για εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις
Για την υλοποίηση του έργου οι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα) ή τα μέλη της Σύμπραξης/Ένωσης Προσώπων αθροιστικά, πρέπει
είτε να διαθέτουν σε λειτουργία είτε να αντιπροσωπεύουν νόμιμα τα κάτωθι
Εργοστάσια:


Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών πιστοποιημένο με ισχύον
Πιστοποιητικό
Ποιότητας
της
σειράς
ISO-9001:2015
από
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και Πιστοποιητικό Βεβαίωσης
Συμμόρφωσης EN1090-1 και EN1090-2, Execution Class τουλάχιστον
2 (EXC2), το οποίο να έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα
βιομηχανοποίησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού βάρους
1500tn τουλάχιστον, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, την
τελευταία δεκαετία.



Εργοστάσιο κατασκευής, βιομηχανοποίησης ηλεκτρικών πεδίων μέσης
τάσης με ισχύον Πιστοποιητικό Ποιότητας της σειράς ISO-9001:2015
από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης το οποίο να έχει
αποδεδειγμένα την ικανότητα βιομηχανοποίησης ηλεκτρικών πεδίων
μέσης τάσης στάθμης μεγαλύτερης ή ίσης των 10kV, συνολικής
τροφοδοτούμενης ισχύος τουλάχιστον 6MVA.



Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης κινητήρων
βραχυκυκλωμένου δρομέα ισχύος τουλάχιστον 250kW



Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης διατάξεων
μετατροπέων συχνότητας ισχύος τουλάχιστον 250kW



Εργοστάσιο σχεδίασης, κατασκευής, βιομηχανοποίησης μειωτήρων
ισχύος τουλάχιστον 250kW



Εργοστάσιο
σχεδίασης,
κατασκευής,
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).

βιομηχανοποίησης,

Η νόμιμη αντιπροσώπευση εκάστου Εργοστασίου κατασκευής θα
αποδεικνύεται με υποβολή Δήλωσης του Εργοστασίου που θα επισυνάπτεται
με την προσφορά των Οικονομικών Φορέων. Στην περίπτωση αυτή οι
νόμιμοι αντιπρόσωποι των ως άνω εργοστασίων θεωρούνται Τρίτοι και
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3.5. του παρόντος τεύχους για την
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών στους φακέλους Α και Β της
προσφοράς.
Εάν εκ των υποβληθέντων στοιχείων, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη
κρίση της ΔΕΗ, ότι οι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) ή τα
μέλη της Σύμπραξης/Ένωσης Προσώπων αθροιστικά, δεν διαθέτουν σε
λειτουργία τα ως άνω εργοστάσια κατασκευής, η αντίστοιχη προσφορά θα
απορρίπτεται.
3.2.Γ.3. Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού
Οι Οικονομικοί Φορείς ή τα μέλη των Συμπράξεων/Ενώσεων αθροιστικά,
πρέπει να διαθέτουν τμήμα με επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία :
στη μελέτη, σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών
στη μελέτη, ανάπτυξη, εκπόνηση λογισμικών αυτοματισμού για την κίνηση
ιμάντων ταινιοδρόμων ορυχείων με οδήγηση μετατροπέων συχνότητας.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στη
μελέτη Η/Μ εξοπλισμού υπαίθριων Ορυχείων και προσωπικό με τις
προβλεπόμενες από το νόμο άδειες άσκησης επαγγέλματος για την
κατασκευή και ανέγερση του εξοπλισμού.
Ειδικότερα, θα πρέπει το εν λόγω επιστημονικό προσωπικό να διαθέτει
εμπειρία στον προγραμματισμό και παραμετροποίηση του
λογισμικού
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Συστήματος Ελέγχου Ταινιοδρόμων. Προς τούτο κάθε Οικονομικός Φορέας ή
Σύμπραξη/Ένωση θα υποβάλει με την Προσφορά του Πίνακα Προσωπικού
που θα διαθέσει για την εκτέλεση του Έργου όπου θα αναφέρεται το όνομα,
η ειδικότητα, τίτλος σπουδών, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία
του υπόψη προσωπικού σε αντίστοιχο με το ως άνω αντικείμενο για κάθε
φάση του Έργου.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας,
οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της
προσφοράς τους Πίνακα Εμπειρίας (Reference) του επιστημονικού
προσωπικού τους.
3.2.Γ.4 Απαιτήσεις για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών
α. Τα προσφερόμενα υλικά και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούργια,
τυποποιημένα, σε σημερινή σειρά παραγωγής, με δυνατότητα παροχής
εναλλάξιμων μεταξύ τους ανταλλακτικών για μία δεκαετία (10-ετία). Τα
παραπάνω θα προκύπτουν από σχετική Βεβαίωση του Οικονομικού Φορέα
ή των συμπραττόντων οικονομικών φορέων που θα επισυνάπτονται στην
προσφορά του Διαγωνιζόμενου.
Ειδικότερα για τα υλικά του κύριου εξοπλισμού που αναφέρεται στην
ανωτέρω
παράγραφο
3.2.Γ.2
(πεδία
μέσης
τάσης,
κινητήρες
βραχυκυκλωμένου δρομέα, διατάξεις μετατροπέων συχνότητας για
οδήγηση των εν λόγω κινητήρων, μειωτήρες, συγκροτήματα PLC), αυτό
θα
προκύπτει
από
σχετικές
βεβαιώσεις
των
Κατασκευαστών/
Υποπρομηθευτών που θα επισυνάπτονται στην προσφορά του
Διαγωνιζομένου.
β. Επίσης με Βεβαίωση του Διαγωνιζομένου θα βεβαιώνεται ότι τα υλικά
και ανταλλακτικά του έργου θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα IEC, EN, VDE, DIN,
ISO.
3.2.Δ.

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας,
διαχείρισης, υγιεινής, ασφάλειας κλπ.

Πρότυπα

περιβαλλοντικής

3.2.Δ.1. Πιστοποιήσεις Διασφάλισης Ποιότητας
Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Νομικού ή Φυσικού Προσώπου το ίδιο, ή σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά πρέπει να
διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO-9001:2015, που έχει χορηγηθεί από
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, το οποίο θα είναι σε ισχύ και θα καλύπτει
μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή του ως άνω Η/Μ Εξοπλισμού, ή ισοδύναμο, ή
άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου
οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή
αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
3.2.Δ.2. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδύναμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο
οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Νομικού ή Φυσικού Προσώπου το ίδιο, ή σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO14001 ή ισοδύναμο, ή
άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής
συμμόρφωσης. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής
ικανότητας άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
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Το βάρος της απόδειξης του «ισοδύναμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο
οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία.
3.2.Δ.3. Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας
Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο ή σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά ΕΛΟΤ 180 ή
OHSAS 18001ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες
απαιτήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου
οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή
αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδύναμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο
οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία.
3.3. Μη συνδρομή των παρακάτω λόγων αποκλεισμού
Κάθε Οικονομικός Φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 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/ένωσης Φυσικών ή Νομικών Προσώπων), ή στον παρέχοντα στο
Διαγωνιζόμενο χρηματοοικονομική, τεχνική, ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή
κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται:
α. στο μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση και
υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι, όπου στο ΕΕΕΣ
αναφέρεται «τελεσίδικη απόφαση» δικαστική, εννοείται «αμετάκλητη απόφαση»
σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως το τελευταίο ισχύει και
εφαρμόζεται, από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 305 παρ. 1 του ιδίου νόμου.
β. στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016
γ. καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279).
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στη παρ. 6.2.Β με τίτλο «Προσκόμιση
δικαιολογητικών και στοιχείων» και την παρ. 8.6 με τίτλο «Αποδεικτικά
νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού μειοδότη/μειοδοτών» του
Τεύχους 2 της Διακήρυξης.
3.4. Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού
περισσότερους του ενός προσφέροντες

ή

νομικού

προσώπου

σε

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που
υποβάλει
ταυτόχρονα
προσφορά
και
ως
μέλος
άλλης
προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται
της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί η εξ αυτής της αιτίας
νόθευση του ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν ταυτόχρονα
προσφορά, είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων) μεταξύ τους
επιχειρήσεων είτε υποβάλουν μεμονωμένη προσφορά, οι προσφορές τους
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί η εξ αυτής
της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.
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3.5. Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική,
τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες
παραγράφους 3.2.Β,3.2.Γ.1 και 0 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, Δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας, έγκυρο ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή
παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη
ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ.
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 επιλογής και μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη
στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:
• Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

σύμφωνα

με

το

• Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης
- Οι «Δεσμευτικές Δηλώσεις Συνεργασίας» που θα περιλαμβάνουν και τον Όρο
ότι «ο εν λόγω Οίκος θα παρέχει υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου
και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του από τη ΔΕΗ Α.Ε.».
Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των
κριτηρίων 3.2.Γ.1 που σχετίζονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων Έργων ή Υπηρεσιών, οι παρέχοντες τη στήριξη θα
εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες
ικανότητες.
Οι παρέχοντες οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη, είναι από κοινού με τον
Ανάδοχο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης.
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων
του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι
και ισχύουν τα παραπάνω.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις- Ισοδύναμες Τεχνικές Λύσεις
4.1. Εναλλακτικές Προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4.2. Εμπορικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης και οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της.

10

4.3. Τεχνικές αποκλίσεις
Τεχνικές αποκλίσεις γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.2.3 του
Τεύχους 2 της Διακήρυξης.
4.4. Ισοδύναμες με τις τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις
Γίνονται αποδεκτές, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ.1.2.2 του
τεύχους 2 της Διακήρυξης.
Διαφοροποιήσεις από τις ανωτέρω απαιτήσεις θα οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
Άρθρο 5
Τύπος Σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων
Σε περίπτωση που o προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση Φυσικών ή/και Νομικών
προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των µελών της
σύμπραξης/ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό της Σύμβασης σύμφωνα µε την
οποία τα µέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία,
αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από
κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη
σύμπραξη/ένωση όλων των µελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος Επιχειρήσεων (άτυπη
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η Προσφορά πρέπει
να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα
µέλη του ομίλου σύμφωνα µε την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία και πρακτική.
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον
ο προσφέρων επιλεγεί ως Ανάδοχος, υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να
περιβληθεί νομικό/φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε
για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
Άρθρο 6
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης
Προϋπολογισμός επενδύσεων της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 7
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
7.1. Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της
Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 297
του ν.4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης:
https://www.dei.gr/el/i-dei/anakoinwseis-diakiruksewn/DKYOR-181
όπου
και
θα
παραμείνουν αναρτημένα μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
7.2. 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 οκτώ
(8) 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.
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7.3. 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
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.

περίπτωση

να

επικαλεστεί
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