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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-181
Έργο: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο
κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας»
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-181, και με αφορμή
αιτήματα για διευκρινήσεις, επί των Τευχών της Διακήρυξης, σας ενημερώνουμε ως
ακολούθως:
1.

Αναφερόμενοι στην παράγραφο 3.5 του Τεύχους 1 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων
οντοτήτων», διευκρινίζεται ότι οι προσφέροντες δύνανται να επικαλεσθούν την
ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που
καθορίζονται στις παραγράφους 3.2.Β, 3.2.Γ.1, 3.2.Γ.2 και 3.2.Γ.3 του ιδίου Τεύχους
(οι παρ. 3.2.Γ.2 και 3.2.Γ.3 λόγω τυπογραφικού λάθους δεν είχαν συμπεριληφθεί
στην παρ. 3.5 της Διακήρυξης).

2.

Αναφορικά με τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας,
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής, ασφάλειας, τα οποία περιγράφονται
στην παρ. 3.2.Δ του Τεύχους 1 της Διακήρυξης, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν τα ακόλουθα:
α) Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 3.2.Γ.1 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση»:
Οι Προσφέροντες ή Παρέχοντες Στήριξη πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τα
ως άνω Πιστοποιητικά της παρ. 3.2.Δ ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία θα καλύπτουν
κατ’ ελάχιστον τη μελέτη ή σχεδιασμό ηλεκτρολογικού ή/και μηχανολογικού
εξοπλισμού.
β) Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 3.2.Γ.2 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση»:
Για τα εργοστάσια που διαθέτει είτε αντιπροσωπεύει ο Προσφέρων ή ο Παρέχων
Στήριξη, πρέπει να προσκομιστούν τα ως άνω αναφερόμενα Πιστοποιητικά της
παρ. 3.2.Δ ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον σχεδιασμό
και κατασκευή του εξοπλισμού που κατασκευάζουν. Ειδικότερα, για τα εργοστάσια
μεταλλικών κατασκευών θα προσκομιστούν επιπρόσθετα τα Πιστοποιητικά
Βεβαίωσης Συμμόρφωσης EN1090-1, EN1090-2 και Execution Class τουλάχιστον
2 (EXC2).
Για τους εμπορικούς αντιπρόσωπους ή τις Εταιρείες μέλη Πολυεθνικού Ομίλου
που αντιπροσωπεύουν εργοστάσια, δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω
Πιστοποιητικών, εφόσον αυτά κατατεθούν στην προσφορά από τα εργοστάσια που
οι εν λόγω αντιπροσωπεύουν.
γ) Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 3.2.Γ.3 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση»:
Δεν απαιτείται η προσκόμιση ουδενός από τα ως άνω Πιστοποιητικά της παρ.
3.2.Δ.

3.

Για την περίπτωση που ο Παρέχων Στήριξη, για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ.
3.2.Γ.2. του Τεύχους 1, είναι επίσημος αντιπρόσωπος Εταιρειών ή εργοστασίων
κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού ή θυγατρική Πολυεθνικού Ομίλου κατασκευής Η/Μ
εξοπλισμού, οφείλει να αποδείξει τα παραπάνω υποβάλλοντας σχετική Δήλωση–
Βεβαίωση της Εταιρίας ή του εργοστασίου που αντιπροσωπεύει ή της μητρικής του
Πολυεθνικού Ομίλου, δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της
Εταιρείας, του Εργοστασίου ή της μητρικής του Ομίλου. Η εξουσιοδότηση του εν λόγω

εκπροσώπου θα αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικού εγγράφου, κατόπιν αιτήσεως
της ΔΕΗ, στην περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί μειοδότης.
4.

Η σχετική εμπειρία που απαιτείται στην παρ. 3.2.Γ.1.Β του Τεύχους 1 (Πρόσκληση)
αναφέρεται σε μηχανήματα ή / και ταινιοδρόμους Ορυχείων υπαίθριου τύπου.

5.

Διευκρινίζεται η παρ. 6.3.6 του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες» ως εξής:
Σε περίπτωση επίκλησης Υποπρομηθευτών /Υποκατασκευαστών/ Υπεργολάβων για
την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, τότε αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παρ. 3.5 του Τεύχους 1 Πρόσκληση και οι διευκρινήσεις των
παραπάνω παραγράφων 2και 3.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υποβληθούν Δηλώσεις Συνεργασίας και Πίνακες
Εμπειρίας & Συστάσεων των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ υποκατασκευαστών/
υπεργολάβων του εξοπλισμού, αυτοί θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης
και, εφόσον τύχουν εγκρίσεως της ΔΕΗ, τότε θα περιληφθούν στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που οι σχετικές Δηλώσεις Συνεργασίας και οι Πίνακες Εμπειρίας &
Συστάσεων δεν υποβληθούν με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ
των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ υποκατασκευαστών ή υπεργολάβων δεν τύχει
της εγκρίσεως της ΔΕΗ, ο Προσφέρων υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,
εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, να προτείνει στην Επιχείρηση τους Υποπρομηθευτές /
Υποκατασκευαστές ή Υπεργολάβους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του
Τεύχους «Ειδικοί Όροι Σύμβασης».

6.

Αναφορικά με την παρ. 3.2.Γ.3 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση», διευκρινίζεται ότι το
προσωπικό που θα διαθέσει ο Προσφέρων ή ο Παρέχων Στήριξη πρέπει να διαθέτει
εμπειρία στην εκπόνηση και παραμετροποίηση του προσφερόμενου λογισμικού
αυτοματισμού κίνησης ταινιοδρόμων με το οποίο θα εκτελεστεί το αντικείμενο των
ταινιοσταθμών, όπως περιγράφεται στην παρ.2.1.Β του ιδίου Τεύχους και στις
Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης (παρ. 4.4).
Η εμπειρία στα λογισμικά αυτοματισμού ΑΒΒ 800xA και SIEMENS SPPA-Τ3000 δεν
αποτελεί απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την κάλυψη των
απαιτήσεων της παρ. 3.2.Γ.3. Για την κάλυψη των απαιτήσεων του αντικειμένου
αυτού, που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παρ. 6.3.6 του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες» και τις ανωτέρω διευκρινήσεις (παρ. 5).
Η απόδειξη της εμπειρίας του προσωπικού που θα διαθέσει ο Προσφέρων (παρ.
3.2.Γ.3) θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος στο οποίο θα
αναφέρεται η συμμετοχή του σε Έργα, σχετικά με το αντικείμενο της Διακήρυξης.

7.

Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσουν οι Διαγωνιζόμενοι για
απόδειξη της Απαιτούμενης Εμπειρίας (παρ. 3.2.Γ.1 του Τεύχους 1 Πρόσκληση), δεν
είναι απαραίτητο να αναφέρονται μόνο σε Έργα που εκτελέσθηκαν την τελευταία
15ετία αλλά και σε προηγούμενα έτη.
Επίσης, δεν απαιτείται η προσκόμιση στο Φάκελο Β της προσφοράς συστατικών
επιστολών για Συμβάσεις Έργων που έχουν ανατεθεί από τη Γενική Διεύθυνση
Ορυχείων της ΔΕΗ.

8.

Αναφερόμενοι στην παρ.5.1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες», διευκρινίζεται ότι για τα
περιεχόμενα του Φακέλου Β (τεχνική προσφορά) που αναφέρονται στην παρ. 6.3 του
ιδίου Τεύχους, γίνεται αποδεκτή η υποβολή εγγράφων συνταγμένων στην αγγλική
γλώσσα χωρίς μετάφραση στην Ελληνική. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, εάν επιθυμεί,
να ζητήσει στο στάδιο της αξιολόγησης, διευκρινιστικά, την επίσημη μετάφραση
έγγραφου που δεν είναι κατανοητό στην επιτροπή αξιολόγησης.
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