ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΠ - 601905
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., (www.dei.com.gr), γνωστοποιεί την έκδοση του Συμπληρώματος Νο 1 της
Διακήρυξης του Ανοικτού μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠ-601905, για
την προμήθεια Ορειχάλκινων Δακτυλιδιών του Πάγιου Εξοπλισμού των Ορυχείων, που
αφορά στην επισύναψη του Τεύχους 4 της Διακήρυξης και στην παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
2. ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
29.07.2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Αρμόδιοι: Α. Ντούφας, Π. Γκάνια
Τηλ. : 210 5270898, 210 5270817
E-mail: a.ntoufas@dei.com.gr, p.gkania@dei.com.gr
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της
Διακήρυξης, οι οδηγίες χρήσης για την εγγραφή και το εγχειρίδιο χρήσης του
συστήματος διατίθενται δωρεάν, ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της
Επιχείρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, όπου και θα
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Είναι επίσης αναρτημένα στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα από τους εγγεγραμμένους
χρήστες, στην πλατφόρμα του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Διαγωνισμών
¨tenderONE¨
της
εταιρείας
cosmoΟΝΕ,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.marketsite.gr/.
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Άρθρο 1
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

Άρθρο 2

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
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, 104 32, Αθήνα, και για τα τεχνικής
φύσεως θέματα η ΔΛΥ-ΛΚΔΜ.
Αναλυτικά τα στοιχεία των ως άνω Διευθύνσεων είναι τα ακόλουθα:
-

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα
Αρμόδια: Αρετή Στάθη
e-Mail : a.stathi@dei.com.gr
Fax : 210 52 25 166
Τηλ : 210 52 70 919

και για τα τεχνικής φύσεως θέματα:
ΔΛΥ-ΛΚΔΜ
22ο χλμ Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαϊδας, ΤΘ 21, Πτολεμαϊδα
Αρμόδιος: Παρασκευάς Αλεξανδρίδης
e-Mail :P.Alexandridis@dei.com.gr
Fax : 24630 52181
Τηλ : 24630 52340

Άρθρο 3
Υποπρομηθευτές
Καταγραφή τυχόν υποπρομηθευτών που θα έχουν τύχει της έγκρισης της Επιχείρησης κατά
τη διαγωνιστική διαδικασία, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο τρόπος συνεργασίας με την
Επιχείρηση, οι υποχρεώσεις τους κ.λ.π.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν υφίστανται υποπρομηθευτές ή δεν έχουν δηλωθεί/
εγκριθεί, αναγράφεται «το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση».

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των
αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του
υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν
υπερβαίνει τo πενήντα τοις εκατό (50%) για την αύξηση ή τριάντα τοις εκατό (30%) για τη
μείωση, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει
άλλες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1.2 έως 4.1.4 των
Γενικών Όρων για την εκτέλεση συμπληρωματικών ή συναφών προμηθειών.
.
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Άρθρο 5
Ευθύνες Προμηθευτή
5.1

Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά τη διάρκεια
ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τις προϋποθέσεις
για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Προμηθευτής είχε δηλώσει ότι πληροί
ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο του
προηγηθέντος διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, να
γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να
εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με
υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης για
τον/τους παρέχοντα/ες τη στήριξη στον Προμηθευτή.
5.2

Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Προμηθευτής:
• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση,
• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,
τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί
καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα
αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Άρθρο 6
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 3 του Συμφωνητικού και 5 των Γενικών Όρων για την
πληρωμή και τα σχετικά δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα:
6.1

Για την πληρωμή της προμήθειας ορειχάλκινων δακτυλιδιών απαιτούνται:
α. Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
β. τα σχετικά πιστοποιητικά επιθεώρησης ή απαλλαγής
γ. επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την φόρτωση-παράδοση των
υλικών να αποστείλει με fax ή e-mail στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/Τ.ΠΡ.&Δ.Υ.) αντίγραφο της άδειας φόρτωσης από το ΚΔΕΠ και του
δελτίου αποστολής ή τιμολογίου των υλικών προς παράδοση. Σε περίπτωση που δεν
θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία τα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.

6.2

Για τη διενέργεια των πιο πάνω πληρωμών απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση:
Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ. Η σχετική Βεβαίωση προσκομίζεται από τον
Προμηθευτή μετά από σχετικό αίτημα της Επιχείρησης εντός εύλογης προθεσμίας και
κατά μέγιστο εντός πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίησή του. Ο Προμηθευτής
μπορεί να κληθεί να προσκομίσει επικαιροποιημένη ασφαλιστική ενημερότητα εάν έχει
εκπνεύσει η ισχύς της προηγούμενης πριν από τη διενέργεια της πληρωμής.

6.3

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του
Τιμολογίου εφόσον:
α. έχει πραγματοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την
Επιχείρηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα άρθρα 7 & 8 του παρόντος
τεύχους της Σύμβασης.
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Εάν αυτό δεν συμβεί εξαιτίας ευθυνών του προμηθευτή (μη τήρηση διαδικασιών
επιθεώρησης, παράδοση ελαττωματικού ή ελλιπούς υλικού κ.λπ.) η παραπάνω
προθεσμία της πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το χρονικό σημείο διαπίστωσης
της συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους της Σύμβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης έλαβε χώρα το
αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την παράδοση του υλικού.
Εάν η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης λάβει χώρα, χωρίς υπαιτιότητα του
Προμηθευτή, στο διάστημα μεταξύ τριακοστής πρώτης (31 ης) και εξηκοστής (60ης)
ημέρας ή μεταξύ εξηκοστής πρώτης (61ης) και ενενηκοστής (90ης) ημέρας μετά την
αρχική παράδοση του υλικού, η προθεσμία πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το
χρονικό σημείο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του προμηθευτή μειούμενη κατά
τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημέρες αντίστοιχα.
β. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα
παραγράφων 6.1 έως και 6.2.

σχετικά

έγγραφα

βάσει

των

πιο

πάνω

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί
στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται
ισόχρονα με την καθυστέρηση.
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Προμηθευτή ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες
πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει για
παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά
τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας.

Άρθρο 7
Δοκιμές
Οι δοκιμές και ο έλεγχος των υλικών θα γίνουν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των
Τεχνικών Προδιαγραφών του Τεύχους 5 της Διακήρυξης. (Επιθεώρηση υλικών - Μη
καταστροφικοί έλεγχοι )
Τα υλικά θα παραληφθούν μετά από επιθεώρηση του αρμόδιου Τομέα Επιθεώρησης της ΔΕΗ
(ΚΔΕΠ) στην έδρα του προμηθευτή με τον οποίο θα υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση
προμήθειας, στις εγκαταστάσεις του.
Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι των υλικών θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνουν
στο ΚΔΕΠ/ΔΕΗ και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού σε δόκιμα εργαστήρια τρίτων αποδοχής
της ΔΕΗ. Το κόστος των δοκιμών σε περίπτωση αποτυχίας θα βαρύνει τον προμηθευτή και
δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδας.

Άρθρο 8
Επιθεώρηση - Διαδικασίες Παραλαβής
Τα υλικά θα παραληφθούν μετά από επιθεώρηση του αρμόδιου Τομέα Επιθεώρησης της ΔΕΗ
(ΚΔΕΠ) στην έδρα του προμηθευτή με τον οποίο θα υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση
προμήθειας, στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει στο ετοιμοπαράδοτο υλικό από τον ΚΔΕΠ έπειτα από
σχετική αίτηση του Αναδόχου και μετά από τις επιτυχείς επιθεωρήσεις/δοκιμές της παραπάνω
παραγράφου.Οι επιθεωρητές παραλαμβάνουν τα υλικά και δίδουν άδεια μεταφοράς στο
ΛΚΔΜ.
Μετά το πέρας των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων, ο προμηθευτής υποχρεούται πριν
την φόρτωση-παράδοση των υλικών να αποστείλει με fax ή e-mail στην αρμόδια υπηρεσία
(ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/Τ.ΠΡ.&Δ.Υ.) αντίγραφο της άδειας φόρτωσης από το
ΚΔΕΠ και του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου των υλικών προς παράδοση. Σε περίπτωση
που δεν θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία τα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
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Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη της σωστής φόρτωσης των υλικών και της ασφαλούς
μεταφοράς τους. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σε ξεχωριστά ξύλινα κιβώτια για κάθε
είδος υλικού. Η αξία συσκευασίας θα περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας. Το κόστος
μεταφοράς των υλικών βαρύνει αποκλειστικά τον Προμηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης.
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