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Άρθρο 1. Τεύχη και έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

 

1. Η ∆ιακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Τεύχος Α’ Πρόσκληση 

Τεύχος Β’ Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού 

Τεύχος Γ’ Ειδικοί Όροι 

Τεύχος ∆’ Γενικοί Όροι 

Τεύχος Ε’ Ασφαλίσεις 

Τεύχος ΣΤ’ Παραρτήµατα, που περιλαµβάνει: 

• Α. Σχέδιο Συµφωνητικού 

• Β. Σύµβαση “Λειτουργίας & Συντήρησης” 

• Γ. Σύµβαση Εµπιστευτικότητας ∆εδοµένων 

• ∆. Λοιπά Υποδείγµατα 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Τεύχος 1 Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

Τεύχος 2 Τεχνική Περιγραφή Κεντρικού Συστήµατος  

Τεύχος 3 Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών 

Τεύχος 4 Οικιακή Οθόνη 

Τεύχος 5 ∆ιαδικτυακή Πύλη Καταναλωτή-Web Portal 

Τεύχος 6 Πλατφόρµα για Κινητές Συσκευές Καταναλωτών 

Τεύχος 7 Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφαλείας  

Τεύχος 8 Τεχνική Περιγραφή Σφράγισης Μετρητικών ∆ιατάξεων  

Τεύχος 9 Τριφασικοί Μετρητές Υποσταθµών  

Τεύχος 10 Τεχνική Προδιαγραφή Κιβώτια 

Τεύχος 11 Τεχνική Προδιαγραφή Μικροαυτόµατων 

Τεύχος 12 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

Τεύχος 13 Τεχνική Περιγραφή Μέσου Επικοινωνίας  
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2. H 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. Τα ανωτέρω 
τεύχη της ∆ιακήρυξης διατίθενται και στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφορών µεταξύ των δύο υπερισχύει το ελληνικό κείµενο.  
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Άρθρο 2. Προϋπολογισµός Έργου - Σύστηµα Προσφοράς 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και 
∆ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών 
Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων», κατά τη µελέτη της 
Επιχείρησης είναι συνολικού ύψους  

Ογδόντα έξι εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (86.500.000) ΕΥΡΩ  ο οποίος 
αναλύεται ως ακολούθως: 

• Σαράντα ένα εκατοµµύρια (41.000.000) ΕΥΡΩ για το κυρίως έργο που αφορά: 

α. Τον σχεδιασµό, µελέτη και κατασκευή όλου του προσφερόµενου Συστήµατος 
Τηλεµέτρησης και Επεξεργασίας Μετρητικών ∆εδοµένων (Κύριου και Εφεδρικού) µε 
δυναµικότητα επικοινωνίας 300.000 µετρητικών σηµείων, την προµήθειά και εγκατάστασή 
του, τις δοκιµές, τη θέση σε λειτουργία και την παράδοσή του στο ∆Ε∆∆ΗΕ (turn key job).   

β. Την προµήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο Σύστηµα µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 
µαζί µε επικοινωνιακά µέσα (PLC και GSM/GPRS/3G κινητής τηλεφωνίας), των µετρητικών 
διατάξεων 170.000 Οικιακών, Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών, καθώς και µικρών 
Παραγωγών του ∆ικτύου ∆ιανοµής ΧΤ, που ανήκει στο ∆ιασυνδεδεµένο και µη Σύστηµα 
και την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών για την άρτια κατασκευή του Έργου. 

γ. Όλες τις σχετικές υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και τηλεπικοινωνιών, µέχρι την 
οριστική παραλαβή. 

δ. Εκπαίδευση προσωπικού του ∆Ε∆∆ΗΕ στην εγκατάσταση και λειτουργία του 
συστήµατος καθώς και στις εργασίες πεδίου.  

ε. Μελέτη Συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του έργου πριν και µετά την 
υλοποίηση του, καθώς και παροχή ολοκληρωµένων στοιχείων για την εκπόνηση µελέτης 
κόστους-οφέλους. Τα σηµεία που θα αξιολογηθούν αφορούν κυρίως σε: 

• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 

• Μετατόπιση αιχµής ισχύος 

• Μείωση κόστους καταµέτρησης και αποκοπών για τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου  

• Καλύτερη εκτίµηση της πρόβλεψης φορτίου αλλά και στην ακριβέστερη 
εκκαθάριση της χονδρεµπορικής αγοράς.  

• ∆ιεύρυνση του ανταγωνισµού δίνοντας τη δυνατότητα για εναλλακτικά και 
δυναµικά τιµολόγια 
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• Αξιολόγηση τεχνολογιών ως προς τα προαναφερθέντα οφέλη. 

•  Μέθοδοι εργασιών για τον σχεδιασµό του πανελλαδικού έργου. 

• Ποιότητα τάσης και υπηρεσιών αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

προϋπολογισµού των α),β),γ),δ) και ε) κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, τριάντα εννέα   
εκατοµµυρίων (39.000.000,00) ΕΥΡΩ).  

στ. Την κατασκευή (προµήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο σύστηµα), επιπλέον των 
προαναφερθέντων στο (β) 170.000 µετρητικών διατάξεων, έως 5.000 νέων παροχών 
ετησίως που θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του έργου (συνολικά έως 
10.000 τεµάχια ανώτατου προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ΕΥΡΩ).  

• ∆εκαεπτά εκατοµµύρια (17.000.000) ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών 
«Λειτουργίας & Συντήρησης», πλέον δεκαεπτά εκατοµµύρια 17.000.000 
ΕΥΡΩ για τη δυνατότητα επέκτασης. 

ζ. Πενταετή (5) παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του 
Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού 
(και των νέων µετρητικών διατάξεων), συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εφ’ έξης «Λειτουργία & Συντήρηση»), προϋπολογισµού 
κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000,00) 
ΕΥΡΩ ανά έτος ή δώδεκα εκατοµµυρίων (12.000.000,00) ΕΥΡΩ για την πενταετή παροχή 
υπηρεσιών, καθώς και πρόσθετη δαπάνη δώδεκα εκατοµµυρίων (12.000.000,00) ΕΥΡΩ, 
κατά την κρίση της Επιχείρησης για την περίοδο επέκτασης της λειτουργίας και 
συντήρησης. 

η. Στο αντικείµενο της σύµβασης «Λειτουργίας & Συντήρησης» περιλαµβάνεται και η 
κατασκευή (προµήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο σύστηµα) έως 5.000 νέων παροχών 
ετησίως που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της (συνολικά περίπου 25.000 
µετρητικές διατάξεις ανώτατου προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000,00) ΕΥΡΩ, και σύµφωνα µε τις τιµές του Πίνακα Υλικών-Τιµών 
για το κυρίως έργο, καθώς και πρόσθετη δαπάνη για νέες παροχές ποσού πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000,00) ΕΥΡΩ, κατά την κρίση της Επιχείρησης για την περίοδο 
επέκτασης της λειτουργίας και συντήρησης. 

• Οκτώ εκατοµµύρια (8.000.000) ΕΥΡΩ για το δικαίωµα προαίρεσης, πλέον 
2.000.000 ευρώ για τη δυνατότητα επέκτασης για πρόσθετη πενταετή παροχή 
υπηρεσιών, που αφορά:   



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

5 

 

θ. Την προµήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο Σύστηµα µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 
µαζί µε επικοινωνιακά µέσα (PLC και GSM/GPRS/3G κινητής τηλεφωνίας) συνολικής 
ενδεικτικής ποσότητας 30.000 µετρητών, στα ακόλουθα νησιά: 

• Νήσος Θήρα 

• Νήσος Κύθνος 

• Νήσος Μήλος 

προϋπολογισµού, κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, έξι εκατοµµυρίων (6.000.000,00) 
ΕΥΡΩ. 

ι. Την γεωγραφικώς αντίστοιχη πενταετή (5) παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών και του κόστους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της Επιχείρησης, 
τετρακοσίων χιλιάδων ανά έτος (400.000,00) ΕΥΡΩ ανά έτος ή δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000,00) ΕΥΡΩ για την πενταετή παροχή υπηρεσιών καθώς και πρόσθετη δαπάνη 
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ΕΥΡΩ, κατά την κρίση της Επιχείρησης για την περίοδο 
επέκτασης της λειτουργίας και συντήρησης. 

Η δυνατότητα επέκτασης (θ) µπορεί να ασκηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ έως και την προσωρινή 
παραλαβή του έργου και η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησής του έργου θα επεκταθεί 
κατά έξι (6) µήνες. 

• Ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ΕΥΡΩ για το δικαίωµα 
προαίρεσης που αφορά: 

ια. Τη δυνατότητα προµήθειας µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού ύψους έως 
1.500.000 ευρώ  που αφορά τον παραπάνω εξοπλισµό (µετρητικό και επικοινωνιακό 
εξοπλισµό) όπως προκύπτει από τους Πίνακες Υλικών –Τιµών.   

Η παραπάνω δυνατότητα µπορεί να ασκηθεί έως την οριστική παραλαβή του έργου.  

Στα παραπάνω προϋπολογισµένα τιµήµατα δεν έχει συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ. Ο 
προϋπολογισµός αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς τόσο στο σύνολό του όσο 
και στα επί µέρους τιµήµατα. Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες 
της προϋπολογιζόµενης αξίας θα απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται αποδεκτές. 

 

Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και 
κατασκευή. 
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Άρθρο 3. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την Προσφορά τους για χρονικό διάστηµα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών. 

Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ, µε τη 
συναίνεση των ∆ιαγωνιζοµένων, και µε αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία. 

Άρθρο 4. Εγγυήσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

1. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε ∆ιαγωνιζόµενο, 

Εγγύηση συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 

της Επιχείρησης για το ποσό των οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (820.000,00) ΕΥΡΩ, που 

αντιστοιχεί στο 2% του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του κυρίως 

έργου, το οποίο περιλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1.α, 

1.β.,1.γ,1.δ., 1.ε. και 1στ. του Άρθρου 2. (κυρίως έργο) 

Η εγγύηση συµµετοχής θα εκδίδεται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή 

χρηµατοδοτικά νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε ή 

του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί δηµοσίων 

συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε 

στην Ελλάδα µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει 

υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος 

µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε, και δύνανται να εκδίδουν 

τέτοιες κατά τον Ν. 4261/2014, την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον Κανονισµό 575/2013 

της ΕΕ.  

Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών µε δυνατότητα παράτασης, εφόσον ζητηθεί από το 
∆Ε∆∆ΗΕ µε τη συναίνεση των Προσφερόντων. 

Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του 
∆ιαγωνισµού σε όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους, πλην αυτού ο οποίος θα ανακηρυχθεί 
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Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συµµετοχής θα αποδοθεί µε την κατάθεση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 

Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής να επιστραφεί σε κάθε 
∆ιαγωνιζόµενο, που µε αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συµπλήρωση 
της παραπάνω ηµεροµηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, µετά από ενδεχόµενη 
ανατροπή του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υποψήφιος 
∆ιαγωνιζόµενος.  

2. Σε περίπτωση αµφισβήτησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το διαγωνιζόµενο της ισχύος 

της Προσφοράς του, όπως αυτή καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη 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 του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Άρθρο 5. Υποβαλλόµενα στοιχεία 

1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συνταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νοµιµοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 

και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα 

συνοδεύονται και από επίσηµη µετάφραση αρµοδίως επικυρωµένη. Κατ’ εξαίρεση τα 

τεχνικά φυλλάδια, τα πιστοποιητικά δοκιµών και λοιπά τεχνικά έγγραφα (technical 

pamphlets, test certificates, technical documents) της Προσφοράς µπορεί να είναι 

στην αγγλική γλώσσα. 

2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 

3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των ∆ιαγωνιζοµένων επί των όρων που 

περιλαµβάνονται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές 

οι οποίες θα περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το 

∆ιαγωνισµό. 

4. Προκειµένου για αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την 

επισηµείωση – Apostille που προβλέπεται από τη «Σύµβαση για την κατάργηση της 

υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων» που υπογράφηκε στη 

Χάγη στις 5.10.1961 και κυρώθηκε µε το Νόµο 1497 (ΦΕΚ 188/27.11.1984).  
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Αν πρόκειται για έγγραφα που προέρχονται από κράτη, τα οποία δεν έχουν 

προσχωρήσει στη σχετική Σύµβαση, τότε γίνεται η συνήθης επικύρωση από τις 

Προξενικές Αρχές της χώρας εισαγωγής που λειτουργούν στη χώρα προέλευσης. 

 

Άρθρο 6. Περιεχόµενο Προσφοράς 

1. Απαιτήσεις για το περιεχόµενο της Προσφοράς 

1.1 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του µέσα σε ενιαίο 

σφραγισµένο φάκελο που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" στο έξω µέρος του 

οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του Έργου και στο πάνω µέρος αριστερά η 

επωνυµία του ∆ιαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και 

τηλέφωνο του Αντικλήτου του. 

Η Προσφορά του ∆ιαγωνιζοµένου πρέπει να µονογράφεται σε όλες τις σελίδες, 
σχέδια κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. 

Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο 
περιθώριο των σελίδων της Προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος. Στις προσφορές δεν πρέπει να 
υπάρχουν ξυσίµατα της γραφής, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστοιχα, 
παρεµβολές στο κείµενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 

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. 

1.2 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει τον ΦΑΚΕΛΟ Α (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής), 

τον ΦΑΚΕΛΟ Β (Τεχνική Προσφορά) και τον ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονοµική Προσφορά) οι 

οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. Οι ανωτέρω Φάκελοι υποβάλλονται σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

Μέσα σε κάθε Φάκελο πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα 
αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την σειρά που προκύπτει 
από το παρόν Άρθρο και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου. Επισηµαίνεται 
ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους 3, 4 και 5 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι ∆ιαγωνιζόµενοι.  
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Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο 
αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου αυτού αλλιώς 
θα απορριφθεί η Προσφορά.  

2. Τεχνική ισοδυναµία και Αποκλίσεις.  

2.1 Αναφορικά µε τους Τεχνικούς όρους της ∆ιακήρυξης (τεχνική περιγραφή του Έργου 

και επιµέρους τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού) διευκρινίζεται ότι οι 

προσφέροντες δύνανται να προτείνουν τεχνικές λύσεις, οι οποίες κατά την άποψη 

τους καλύπτουν, κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις των τεχνικών όρων της 

∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

συµπληρώσουν κατάλληλα τον Πίνακα Ισοδύναµων Τεχνικών Λύσεων, σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης και να συµπεριλάβουν στην Προσφορά τους όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, για την τεκµηρίωση της προτεινόµενης ισοδυναµίας (πλήρης 

και αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειµένου, τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της 

ισοδυναµίας, δοκιµότητα της προτεινόµενης λύσης, µε αναφορές στην µέχρι τώρα 

διεθνή εφαρµογή της, προσκόµιση των διεθνών κανονισµών, στους οποίους 

στηρίζεται κ.λπ.). Επιπλέον οι προτεινόµενες τεχνικές λύσεις δεν πρέπει, κατά 

κανένα τρόπο, να επηρεάζουν την λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την 

διαθεσιµότητα, την ευκολία συντήρησης, την φιλοσοφία της λειτουργίας και της 

προστασίας, την αξιοπιστία και την διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. 

2.2 Εφόσον η ως άνω τεκµηρίωση κριθεί ικανοποιητική από την Επιχείρηση, το 

προτεινόµενο τεχνικά ισοδύναµο αντικείµενο θα ενσωµατωθεί στο Έργο χωρίς 

επιβάρυνση του τιµήµατος.  

2.3 Εφόσον η ως άνω τεκµηρίωση κριθεί µη ικανοποιητική από την Επιχείρηση, η 

Προσφορά του διαγωνιζόµενου θα απορριφθεί. 

2.4 ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους της 

∆ιακήρυξης και οι Προσφορές πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους 

αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις 

που αλλοιώνουν τους συγκεκριµένους όρους ή τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 

αντιµετωπίζονται ως Εµπορικές αποκλίσεις. Προσφορά, η οποία θα έχει τέτοιας 

φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

2.5 Τεχνικές Αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης δεν 

επιτρέπονται. 

Εάν ο  ∆ιαγωνιζόµενος δεν υποβάλει µε τον ΦΑΚΕΛΟ Α της Προσφοράς Πίνακα 

Ισοδύναµων Τεχνικών Λύσεων, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει µε τον ίδιο 
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Φάκελο, ∆ήλωση ότι προσφέρει το Έργο σε πλήρη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 

των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης.  

 

 Επισηµαίνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιµετώπιση από το 

∆ιαγωνιζόµενο της αναφερόµενης πιο πάνω απαιτούµενης διαδικασίας, θα 

συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς του. 

 

2.6 Για τα βασικά στοιχεία του Πιλοτικού Έργου και συγκεκριµένα : 

Για : 

α. Το Σύστηµα αυτόµατης συλλογής µετρητικών δεδοµένων (ΑΜI), οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
καλούνται να προσφέρουν ένα (1) τύπο Συστήµατος, διαφορετικά η Προσφορά τους 
θα απορρίπτεται. 

β. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μετρητικών ∆εδοµένων (ΜDM) οι ∆ιαγωνιζόµενοι καλούνται 
να προσφέρουν έναν (1) τύπο Συστήµατος, διαφορετικά η Προσφορά τους θα 
απορρίπτεται. 

Για : 

α. Τους προσφερόµενους τύπους Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
καλούνται να προσφέρουν τουλάχιστον δύο (2) τύπους διαφορετικών κατασκευαστών 
για κάθε είδος. Επισηµαίνεται πως η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους 
προσφερόµενους τύπους Μετρητών Υποσταθµών. 

β. Τα Επικοινωνιακά Μέσα (µόντεµ κινητής τηλεφωνίας, µόντεµ PLC, κ.λπ), δεν υπάρχει 
περιορισµός, µε την προϋπόθεση ότι κάθε τύπος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις περί 
εµπειρίας για τον προσφερόµενο Εξοπλισµό. 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει: 

3.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του 

Τεύχους ΣΤ της ∆ιακήρυξης και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4 του παρόντος. 

3.2 ΈΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ του ∆ιαγωνιζόµενου ως εξής: 

3.2.1 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. 

α. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ συγκρότησης και 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, ή ελλείψει αυτού σχετική ανακοίνωση από 
το αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εµπορικό Μητρώο) ή ελλείψει αυτού αποδεικτικό 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

11 

 

κατάθεσης στο αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ. του Πρακτικού Συγκρότησης του ∆Σ σε σώµα και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 

β. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. µε το 
οποίο παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί 
το δηµοπρατούµενο Έργο στο οποίο θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα 
που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 
κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

γ. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το καταστατικό 
της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. 

δ. Βεβαίωση της αρµοδίας Αρχής ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή 
σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

3.2.2 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. 

α. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί το δηµοπρατούµενο Έργο 
και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 
την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών που εξουσιοδοτείται να 
παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

β. Φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό 
της Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του µε αντίγραφα των πράξεων 
τροποποιήσεων. 

γ. Βεβαίωση του αρµόδιου Γραµµατέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των 
τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. 

3.2.3 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) 

α. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο, 
κάτοικο Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

β. Επικυρωµένο αντίγραφο συµβολαίου ή συµφωνητικού σύστασης ή παράστασης 
και των τυχόν τροποποιήσεών τους µε βεβαίωση του αρµοδίου ∆ικαστικού 
Γραµµατέα για µη δηµοσίευση άλλων. 

3.2.4 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως 

την Προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, µε θεώρηση από την αρµόδια Αρχή 
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του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισµό του 

αντικλήτου, κατοίκου Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα 

που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

 

3.2.5 Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

Ανάλογα πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της 

Εταιρείας, κ.λπ..  

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα από τις αρµόδιες Αρχές της 

χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 

 

3.3 Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικών της έδρας του ∆ιαγωνιζόµενου ή για 

τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρµόδιες Αρχές της χώρας όπου έχει την έδρα η 

Εταιρία, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης ούτε τελεί σε 

αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεµεί αίτηση για την 

κήρυξη του ∆ιαγωνιζόµενου σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλης ανάλογης 

κατάστασης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

Τα Πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα στα Οµόρρυθµα µέλη, ή στους 
∆ιαχειριστές, ή στους Γενικούς ∆ιευθυντές και τους Εντεταλµένους Συµβούλους του 
∆ιαγωνιζοµένου. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. επαρκούν τα πιστοποιητικά που 
αφορούν την εταιρεία και δεν απαιτούνται πιστοποιητικά των ασκούντων τη 
διοίκηση. 

3.4 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής της χώρας 

καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί, µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

διαφθοράς σύµφωνα µε το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας 

χρεοκοπίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα 

µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, και για αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική του διαγωγή. 

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν το παραπάνω απόσπασµα για τους 

διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) / 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες 

εταιρείες. 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

13 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι δυνατόν αυτό να 
αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή από επίσηµη δήλωση 
που γίνεται από τους νόµιµους εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων ενώπιον 
∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού 
φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή πρέπει κατ’ αρχήν 
να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την 
αντίστοιχη χώρα. 

3.5 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στον παρόντα ∆ιαγωνισµό είναι οι ανώνυµες 
εταιρείες που συµµετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή, να προσκοµίσουν υποχρεωτικά  τα όσα ορίζονται:  

α) Για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες από τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 
όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 8 του ν.3310/2005 
(ΦΕΚ/Α30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν.3414/2005 
(ΦΕΚ/Α279). 

β) Για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ/Α30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ/Α279). 

3.6 ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Η συµµετοχή του υποψήφιου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή 
απαράδεκτου της συµµετοχής αυτού στο διαγωνισµό ως προς την απαγόρευση του 
άρθρου 4 παρ. 4 του νόµου ν. 3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του 
από το ν. 3414/2005 (εξωχώριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο 
διαγωνισµό θα προσκοµίσουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια αρχή, 
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συµβούλιο 
αυτών (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την 
οποία δηλώνουν, ότι η εταιρεία τους δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 
παρ. 4 του νόµου ν.3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το ν. 
3414/2005, σχετικά µε τις εξωχώριες εταιρείες. 

3.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, µε την οποία ο Προσφέρων θα δηλώνει ότι δεν 

έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύµφωνα µε το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε 
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ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, και για αδίκηµα 

που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή. 

Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:  

(α) οι διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,  

(β) ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

(γ) ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός,  

σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Επισηµαίνεται ότι η υπόψη Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν θα έχει ηµεροµηνία 

προγενέστερη  του ενός µηνός πριν την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 

Αναλαµβάνεται κατά την κατακύρωση, η υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των πινάκων 1 έως 5 του  άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007 και του 

άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.  

3.8 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι 

Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε/I.K.E. από τον ή τους ∆ιαχειριστές, 

για τις Ο.Ε και Ε.Ε από τα οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο 

το φυσικό πρόσωπο. Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτό για τις Α.Ε. η παραπάνω 

υπεύθυνη δήλωση να υποβληθεί µόνο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου 

και να αφορά συγκεντρωτικά σε όλα τα µέλη του ∆.Σ..  

3.9 Συµπληρωµένη και υπογραµµένη την Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία θα φέρει 

ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας προσφορών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγήθηκε από το 

∆Ε∆∆ΗΕ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της ∆ιακήρυξης, των τυχόν 

γραπτών τροποποιήσεών τους από το ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς και σχετικά µε τη γνώση των 

τοπικών συνθηκών του Έργου κλπ.  

3.10 Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, κατά την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

3.11 Τους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα των ισολογισµών του ∆ιαγωνιζόµενου των τριών 

τελευταίων ετών, µε ανάλυση των λογαριασµών εκµετάλλευσης και των 
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αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος 

είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε.. Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ατοµική ή Προσωπική Επιχείρηση, 

και µόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόµο να 

συντάσσει ισολογισµούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται 

η δραστηριότητα (τζίρος) του ∆ιαγωνιζοµένου για το ίδιο πιο πάνω χρονικό 

διάστηµα και για κάθε χρόνο χωριστά. Από τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να 

προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών για τα τρία τελευταία έτη θα είναι  συνολικά 

τουλάχιστον 86,5 εκ. €  

3.12 Τα ονόµατα των καταστηµάτων των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζονται οι 

∆ιαγωνιζόµενοι και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

3.13 Για την περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ένωση Εταιριών ή 

Κοινοπραξία 

Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ένωση Εταιριών ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων, θα 
υποβληθεί δήλωση των Εταιριών που µετέχουν στη Ένωση ή Κ/Ξ ότι οι υπόψη 
Εταιρίες συνέστησαν τη Ένωση ή Κ/Ξ για να αναλάβουν το Έργο µαζί και ότι 
ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο 
∆ιαγωνισµό και εκτέλεση του έργου, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

Σε περίπτωση Ένωσης, στην παραπάνω ∆ήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά 
συµµετοχής κάθε µέλους, ενώ σε περίπτωση Κοινοπραξίας, θα υποβληθεί και το 
σχετικό Κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται τα ποσοστά συµµετοχής κάθε 
µέλους. 

3.13.1 Επίσης, σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών και στο βαθµό που η Προσφορά του 
αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριµένου τµήµατος του 
έργου και το δικαιούµενο γι’ αυτό τίµηµα από κάθε µέλος της Ένωσης, µε 
συνέπεια να µην είναι δυνατή η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη της Ένωσης 
σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
πριν από την υπογραφή της Σύµβασης να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα 
επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση. 

3.13.2 Η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης ή Κ/Ξ και θα τεθεί 
διάταξη στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Ένωσης ή Κ/Ξ 
ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε 
ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε 
όλη τη διάρκεια ισχύος της Ένωσης θα ελέγχεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ η ουσιαστική 
συµµετοχή στην Ένωση ή Κ/Ξ όλων των µελών της. Εφόσον συντρέχει η 
περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, τότε για την υπογραφή της Σύµβασης 
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απαιτείται η κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που θα 
αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

Οι απαιτήσεις της εµπειρίας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά από τα µέλη της 
Ένωσης ή Κ/Ξ. 

Οι Εταιρίες που υποβάλλουν Προσφορά, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλη µιας 
Ένωσης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων απαγορεύεται να συµµετέχουν και ως µέλη άλλης 
Ένωσης ή Κ/Ξ που υποβάλει επίσης Προσφορά, στον παρόντα ∆ιαγωνισµό. 
Ωστόσο, Εταιρεία που συµµετέχει αυτοτελώς ή σε Κ/ξια ή σε Ένωση µπορεί να 
προσφέρει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε άλλη Εταιρεία ή Κ/ξια ως 
υποπροµηθευτής / υπεργολάβος. 

Επίσης απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων ∆ιαγωνιζοµένων από 
τον ίδιο Εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ∆ιαγωνιζοµένων προς τις εν λόγω απαιτήσεις, 

οι Προσφορές των υπόψη ∆ιαγωνιζόµενων θα αποκλεισθούν από τις περαιτέρω 

διαδικασίες του ∆ιαγωνισµού. 

3.13.3 Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Ένωση Εταιριών, κάθε µια Εταιρία που 
µετέχει στη Ένωση θα υποβάλλει : 

Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 και 3.10 

ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

3.14 ∆ΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εφόσον οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή 
και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων προκειµένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους καθώς και τις απαιτήσεις 
για την οικονοµική κατάσταση του ∆ιαγωνιζόµενου, υποχρεούνται να υποβάλουν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσµεύονται να 
παράσχουν όλες τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη εγγυήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαγωνιζόµενος 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 έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του ∆ιαγωνιζόµενου και του επικαλούµενου 
τρίτου ή δεσµευτική ∆ήλωση υπογεγραµµένη από νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου, 
προκειµένου η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά 
τρόπο ικανοποιητικό για τον ∆Ε∆∆ΗΕ. Το αντικείµενο της συνεργασίας µεταξύ του 
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Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον 
Ανάδοχο θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση. 

Μετά την κατακύρωση και την υπογραφή της σύµβασης, δεν είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του ανωτέρω τρίτου, χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής, και σε 
κάθε περίπτωση ο αντικαταστάτης πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα µε αυτά του αρχικά 
εγκεκριµένου στη Σύµβαση. 

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που µια συµµετέχουσα εταιρία επικαλείται την 
εµπειρία της µητρικής εταιρίας. 

3.15 Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής των όρων περί Ασφάλειας και Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών: 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 από τον Ανάδοχο, περί Ασφάλειας και 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του Υποδείγµατος Γ2 του Τεύχους ΣΤ.  

3.16 Σε περίπτωση Προσφοράς που περιλαµβάνει Ισοδύναµες Τεχνικές Λύσεις, τον πίνακα 
Ισοδύναµων Τεχνικών Λύσεων πλήρως συµπληρωµένο. 

3.17 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 
κατά το πρότυπο ΕΝ/ISO 9001:2008. 

3.18 Για κάθε υπεργολάβο, υποπροµηθευτή ή κατασκευαστή εξοπλισµού, πρέπει να 
υποβληθεί δήλωση συνεργασίας µε τον ∆ιαγωνιζόµενο που θα είναι υπογεγραµµένη από 
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των ανωτέρω, φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4250/2014, ΚΑΙ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

4. ΦΑΚΕΛΟΣ Β: 

Το περιεχόµενο του Φακέλου Β - Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
απαιτήσεων που προκύπτουν από την περιγραφή του τεχνικού αντικειµένου σύµφωνα µε 
το Τεύχος Α’ Πρόσκληση και τις απαιτήσεις του Μέρους Β. «Τεχνικό Μέρος του Έργου». 

4.1 Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν συµπληρωµένο τον πίνακα εµπειρίας και 

δοκιµότητας εξοπλισµού στον οποίο θα αναφέρεται η εµπειρία των διαγωνιζοµένων 
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για τα κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα του Άρθρου 4, παράγρ. Α, Β, Γ, ∆ και Ε του Τεύχους Α’ Πρόσκληση. 

4.2 Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει επίσης να υποβάλει τις απαιτούµενες µελέτες, 

προδιαγραφές, τεχνικές περιγραφές, καταλόγους, περιγραφικό υλικό, σχέδια και 

στοιχεία, µε αναλυτικές πληροφορίες αρχών σχεδιασµού και λειτουργίας για κάθε 

τµήµα του Εξοπλισµού του Έργου που προσφέρεται ως τεχνικά ισοδύναµη λύση, η 

οποία έχει δηλωθεί αντίστοιχα στον πλήρως συµπληρωµένο Πίνακα Ισοδύναµων 

Tεχνικών Λύσεων. 

4.3 Σε κάθε περίπτωση προσφοράς, οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα 

συµπληρωµένους τους Πίνακες Τεχνικής Συµµόρφωσης. 

4.4 Αναλυτική παρουσίαση της µελέτης εφαρµογής και λειτουργίας του Συστήµατος, η 

οποία θα αξιολογηθεί κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών από 

την επιτροπή αξιολόγησης και θα οριστικοποιηθεί µετά την υπογραφή Σύµβασης µε 

τον Ανάδοχο και την οποία πρέπει να εφαρµόσει για την υλοποίηση του έργου, και 

πιο συγκεκριµένα θα συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα: 

4.4.1 Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά µελέτης – Τεχνική Πρόταση 

Είναι απαραίτητο οι µελέτες να συµφωνούν µε: 

α. Τις Λειτουργικές Απαιτήσεις. 

β. Τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Την αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

δ. Τις απαιτούµενες υπηρεσίες. 

ε. Το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

4.4.2 Με την Προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να υποβάλλουν τεχνική 

πρόταση υλοποίησης µε πλήρη τεκµηρίωση η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

α. Μέθοδο υλοποίησης του έργου. 

β. Σύστηµα διοίκησης του έργου. 

γ. Χρήση εργαλείων προσαρµογής και εξατοµίκευσης 
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δ.Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του έργου (συµπεριλαµβανοµένου 
χρονοδιαγράµµατος µελέτης, κατασκευής, δοκιµών εργοστασίου, παράδοσης, 
εγκατάστασης και δοκιµών επί τόπου του Έργου του Εξοπλισµού, συνοδευόµενο 
από λεπτοµερειακό Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου (Project management). 

ζ. Αξιολόγηση και εκτίµηση του κινδύνου, καθώς και µελέτη ενεργειών για 
περιπτώσεις κινδύνων και εκτάκτων καταστάσεων (Risk Management). 

η. Σχέδιο εφεδρείας κατά την διάρκεια της µεταβατικής περιόδου µέχρι την οριστική 
παραλαβή. 

θ. Ανάλυση και τεκµηρίωση του τρόπου ανίχνευσης, χειρισµού και αποκατάστασης 
των λαθών που τυχόν θα εµφανισθούν. 

ι. Ανάλυση των κριτηρίων καθορισµού των προσωρινών παραλαβών καθώς και της 
οριστικής παραλαβής. 

ια. Τεκµηρίωση της διασφάλισης της εφαρµογής των αρχών της προστασίας 
δεδοµένων εκ σχεδιασµού (data protection by design) και εξ ορισµού (data 
protection by default) κατά την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των 
συστηµάτων.  

4.5 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση ότι διαθέτουν την κατάλληλη 

εµπειρία και κατάλληλο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής 

υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του 

µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού, που θα περιλαµβάνει και εκτίµηση των 

απαιτούµενων ανθρωποωρών του αντίστοιχου προσωπικού για την υλοποίηση των 

εργασιών πεδίου (αποξήλωση και αντικατάσταση µετρητών, κιβωτίων κλπ). Ο 

επικεφαλής του προσωπικού πρέπει να είναι κατάλληλος Μηχανικός. Σηµειώνεται 

ότι το υπόψη προσωπικό πρέπει να δηλωθεί στο ∆Ε∆∆ΗΕ πριν από την απασχόλησή 

του στο έργο.  

4.6 Καταλόγους και περιγραφικό υλικό που παρέχει γενικά στοιχεία για το σύνολο του 

προσφερόµενου εξοπλισµού. 

4.7 Να προσκοµισθούν Πιστοποιητικά ∆οκιµών τύπου για κάθε προσφερόµενο τύπο 

µετρητή από διεθνώς αναγνωρισµένο εργαστήριο και διαπιστευµένο κατά ΕΝ ISO / 

IEC 17025:2005 κατά το EN/IEC 62052 ή/και το EN 50470. 

4.8 Για κάθε προσφερόµενο τύπο µετρητή, να προσκοµισθούν πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/22/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης - MID), για 

κλάση Β, που έχουν εκδοθεί από αρµόδιο Κοινοποιηµένο Φορέα. 
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4.9 Να προσκοµισθεί πιστοποίηση συµµόρφωσης CE για κάθε προσφερόµενο τύπο 

µετρητή, σύµφωνα µε την οδηγία EMC Directive 2004/108/EC. 

4.10 Ο κάθε προσφερόµενος τύπος µετρητή πρέπει να έχει δοκιµαστεί επιτυχώς 

αναφορικά µε την ανοχή του στην επίδραση συµµετρικών εντάσεων υψηλής 

συχνότητας εύρους 2kHz – 150kHz. Οι δοκιµές πρέπει να συµµορφώνονται µε το 

Σχέδιο ∆οκιµής όπως αυτό ορίζεται στην τεχνική αναφορά της CENELEC CLC/TR 

50579. Οι επιτυχείς δοκιµές των προσφερόµενων µετρητών πρέπει να 

αποδεικνύονται µε την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δοκιµών ή 

πρωτοκόλλων δοκιµής που έχουν εκδοθεί από πιστοποιηµένο εργαστήριο δοκιµών 

κατά EN ISO / IEC 17025: 2005.  

4.11 Να χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόµενου υλικού για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

4.12 Να προσφερθεί το λογισµικό µαζικής παραµετροποίησης για κάθε είδος/τύπο 

µετρητή. 

4.13 Σε ό, τι αφορά τα εργοστάσια κατασκευής και επιθεώρησης των προσφεροµένων 

τύπων µετρητών, πρέπει να αποδεικνύεται η παραγωγική ικανότητα του για τη 

κάλυψη των απαιτήσεων του έργου. 

4.14 Τα εργοστάσια κατασκευής των µετρητών πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω 

πιστοποιήσεις ή ισοδύναµες κατά τη στιγµή της Προσφοράς: 

• Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (Quality management system - QMS) κατά το 

ΕΝ/ISO 9001:2008. 

• Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Environmental Management System - 

EMS) κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004.  

• Συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/22/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης) και σύµφωνα µε 

την Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 521 / τεύχος Β’ / 12.04.2007, Αριθµ. Φ2 – 

1393), για την κατασκευή ηλεκτρονικών µετρητών ενέργειας. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά το EN ISO / IEC 17025:2005, για τα 

εργαστήρια ελέγχου του εργοστασίου και για τον τόπο επιθεώρησης εάν είναι 

διαφορετικός από το εργοστάσιο παραγωγής των µετρητών. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν στην Προσφορά τους τα εργοστάσια 
κατασκευής και τον τόπο επιθεώρησης των προσφερόµενων τύπων µετρητών. 

4.15 Τα εργοστάσια κατασκευής των επικοινωνιακών µέσων πρέπει να διαθέτουν τις 

παρακάτω πιστοποιήσεις ή ισοδύναµες κατά τη στιγµή της Προσφοράς: 
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• Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ/ISO 9001:2008. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν στην Προσφορά τους τα εργοστάσια 
κατασκευής και τον τόπο επιθεώρησης των προσφερόµενων τύπων επικοινωνιακών 
µέσων. 

4.16 Οι Οίκοι κατασκευής των συστηµάτων AMI – MDM πρέπει να διαθέτουν τις 

παρακάτω πιστοποιήσεις ή ισοδύναµες κατά τη στιγµή της Προσφοράς:  

• Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά το ΕΝ/ISO 9001:2008.  

4.17 Ο  ∆ιαγωνιζόµενος ή ο υπεργολάβος που θα αναλάβει την λειτουργία και 

συντήρηση του συστήµατος πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ή 

ισοδύναµες κατά τη στιγµή της Προσφοράς: 

• Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά το ΕΝ/ISO 9001:2008.  

4.18  Οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν δύο (2) δείγµατα για κάθε προσφερόµενο 

υλικό καθώς και τις σχετικές δοκιµαστικές εκδόσεις λογισµικών, προκειµένου να 

διενεργηθεί η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς τους. Η µη έγκαιρη παράδοση 

κατά τα ανωτέρω δεν επισύρει την ποινή της απόρριψης της προσφοράς, εφόσον 

αυτά προσκοµισθούν µέχρι του, ορισθέντος από την Επιτροπή, χρόνου έναρξης των 

δοκιµών της τεχνικής αξιολόγησης.  

4.19 Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συµβατότητας µε το πρότυπο 

COSEM-OBIS/DLMS για το επίπεδο εφαρµογών (application layer) σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που προδιαγράφει η DLMS User Association.  

4.20 Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό εργαστηρίου πιστοποιηµένου 

κατά το πρότυπο ISO/IEC 17025 που θα αποδεικνύει την λειτουργία του 

συστήµατος µε ταχύτητα κατ’ ελάχιστον 4,8 Kbits/s. 

4.21 Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει επίσης να υποβάλει τις προδιαγραφές (περιγραφικό υλικό, 

σχέδια, στοιχεία, πρότυπα και τις αντίστοιχες δοκιµές τύπου) µε τις οποίες 

συµµορφώνεται κάθε προσφερόµενο υλικό για το οποίο δεν υπάρχει πλήρης τεχνική 

προδιαγραφή στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι, και οι Υπεργολάβοι/Υποπροµηθευτές τους ανάλογα µε την έκταση της 
συνεργασίας και το τµήµα του έργου που θα αναλάβουν, πρέπει να υποβάλλουν κάθε 
αναγκαίο στοιχείο τεκµηρίωσης. 

Σηµειώνεται ότι όλοι οι υπεργολάβοι / υποπροµηθευτές θα δεσµευτούν µε Σύµβαση 
Εµπιστευτικότητας κατά την υπογραφή της σύµβασης, ή όποτε εµπλακούν στο έργο. 
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Υποχρεωτικά η Προσφορά θα κατατεθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD που θα 
εµπεριέχεται στο φάκελο Β). Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν τα έγγραφα. 

 

5. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα περιέχει : 

5.1 Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη που χορηγούνται από την Επιχείρηση µε βάση τα οποία ο 
∆ιαγωνιζόµενος υποβάλλει την Προσφορά του. Η συµπλήρωση των Εντύπων ή 
Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια. Ειδικότερα, τα έντυπα που 
θα υποβάλλει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την παρούσα ∆ιακήρυξη, δεδοµένου ότι ο 
∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και 
κατασκευή είναι: 

α. «Πίνακας Συνολικών Τιµών» 

β. «Πίνακας Υλικών και Τιµών» 

σύµφωνα µε τα υποδείγµατα στο Τεύχος ΣΤ’ Παραρτήµατα. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι συµπληρώνουν τον "Πίνακα Συνολικών Τιµών" και τον "Πίνακα 

Υλικών και Τιµών" στους οποίους πρέπει να δηλωθεί το προσφερόµενο τίµηµα που 

αντιστοιχεί σε κάθε µέρος του Έργου. 

Σηµειώνεται δε, πως σε ό, τι αφορά στις λοιπές Υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται 

στον Πίνακα Συνολικών Τιµών, το κόστος αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσφέρουν Τίµηµα σε ΕΥΡΩ αποκλειστικά, 

ΣΤΑΘΕΡΟ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ∆ιαγωνιζόµενου προς την απαίτηση 

αυτή η Προσφορά του θα απορριφθεί.  

Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 

οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του 

νοµίσµατος της Προσφοράς µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 

5.2 Οι προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση 
του ∆Ε∆∆ΗΕ, εκτός από τον Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται ξεχωριστά ως ποσοστό επί 
των τιµών.  

5.3 Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των τιµών και δηλώνει ότι 
καθόρισε αυτές µετά από ακριβή προϋπολογισµό, που έγινε από τον ίδιο και αφού 
έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
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παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της Σύµβασης, παραιτείται δε 
ανεπιφύλακτα, ρητά, οριστικά και αµετάκλητα του δικαιώµατος να αξιώσει αύξηση ή 
αναπροσαρµογή αυτών για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά 
των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 του Αστικού Κώδικα και αυτών του Α.Κ. 
που µνηµονεύονται στο άρθρο 20 των Γενικών Όρων. 

5.4 Όλα τα ποσά του «Πίνακα Συνολικών Τιµών» σε ΕΥΡΩ πρέπει να αναγράφονται 
αριθµητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 

Τα αθροίσµατα των τιµών του «Πίνακα Συνολικών Τιµών» πρέπει να είναι ίσα προς 

τα αντίστοιχα σύνολα του «Πίνακα Υλικών και Τιµών». 

Σε περίπτωση όµως διαφορών µεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι τιµές του «Πίνακα 

Συνολικών Τιµών». 

5.5 Πίνακα κόστους κάθε µίας από τις απαιτούµενες δοκιµές τύπου, ανεξάρτητα από το 
εάν καλύπτονται από πιστοποιητικά δοκιµών ή όχι.  

Τονίζεται ότι οι τιµές του παραπάνω Πίνακα Κόστους δε θα ληφθούν υπόψη 

στην Οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών. 

5.6 Οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό στοιχείο σχετικό µε το τίµηµα της Προσφοράς, όπως 
τυχόν προσφερόµενη έκπτωση επί του συνολικού τιµήµατος ή των επιµέρους 
τµηµάτων αυτού. 

5.7 Τον Πίνακα Κατανοµής Τιµήµατος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιριών). 

5.8 Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται 
µε το Προσφερόµενο Τίµηµα. 

 

Άρθρο 7. ∆ικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µε βεβαίωση 

παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και 

δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται ως ακολούθως. 
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Πίνακες δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία 

Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά – Έλληνες πολίτες 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή 

βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του 

επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική του διαγωγή. 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

25 

 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και 

δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

 4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει  επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω 

πίνακα. µετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

 

Πίνακας 2 – ∆ικαιολογητικά– Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά 

µέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές 

της χώρας εγκατάστασής τους Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν 

εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε ένορκη βεβαίωση ή, αν στη χώρα του 

Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 

νοµίµου εκπροσώπου του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή 

∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας 

του Υποψήφιου Αναδόχου του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον 

Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή 

βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι 
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εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι (α) 

οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και (δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου: 

1/ δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική τους διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην 

αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 
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4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), 

όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) 

του Π.∆. 118/2007. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. 

 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

29 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω 

πίνακα, µετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

 

Πίνακας 4 – ∆ικαιολογητικά– Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό 

του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

αντικατασταθεί µε ένορκη βεβαίωση ή, αν στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του 

Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου του 

τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις 
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Πίνακας 5 – ∆ικαιολογητικά – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 

Κατόπιν, η αρµόδια Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, την κατακύρωση ή µη της 

σύµβασης στον προσωρινό Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 8   

Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών - Αξιολόγηση Φακέλων Α και Β 

1.1. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο 

διαγωνισµό, ορίζεται η 21η Οκτωβρίου, 21η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 

∆ευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, εφόσον δηλαδή δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Αποσφράγισης – Αξιολόγησης εκείνη την ηµέρα προς παραλαβή των προσφορών, 

αυτή λαµβάνει χώρα την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, που είναι αυτό δυνατόν. 

1.2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µία 

ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του σχετικού άρθρου της παρούσας. 

Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνεται ο κάθε 

φάκελος προσφοράς, που κατατίθεται ενώπιόν της, σηµειώνεται η ηµεροµηνία και η 

ώρα παραλαβής του και αυτός µονογράφεται. 

Εν συνεχεία, κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. 

1.3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης επικοινωνεί εν συνεχεία 

αµέσως µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
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ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 1.4. κατωτέρω και σε καταφατική περίπτωση 

µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές 

για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

1.4. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

Προσφοράς γίνονται δεκτοί, µόνον, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του 

διαγωνισµού, όπως ορίζονται ανωτέρω. 

Στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο 

φάκελο και αυτός µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο. 

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για, τυχόν, ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών, 

που αποστέλλονται ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν η εταιρεία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

2.1. Προσφορές µετά την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας για οποιοδήποτε λόγο είναι 

απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.  

Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβαλόντα 

τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής 

αµφισβήτησης του αποκλεισµού. 

Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Αποσφράγισης - Αξιολόγησης ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της 

εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µαζί µε τις υπόλοιπες 

προσφορές.  

 

2.2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης σηµειώνει στο πρακτικό της την 

απαράδεκτη ως εκπρόθεσµη υποβολή, ιδίως την ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της, και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί 

ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. 

3.1. Η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης παραλαµβάνει όλες τις, κατά 1.2. και 

1.4. του παρόντος Άρθρου, προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων και, εν συνεχεία, 

καταγράφει την επωνυµία τους στον Πίνακα Αποσφράγισης Προσφορών. 

3.2. Την ηµέρα της αποσφράγισης επίσης, η επιτροπή διενεργεί δηµόσια κλήρωση 

µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων προκειµένου να προσδιορισθεί η σειρά εκτέλεσης 

δοκιµών που απαιτούνται στο στάδιο της  τεχνικής αξιολόγησης.  



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

32 

 

3.3. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και καταγραφής κατά τα ανωτέρω, 

ακολουθεί η αποσφράγιση και η εξέταση των προσφορών από την Επιτροπή 

Αποσφράγισης-Αξιολόγησης αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση της, αµέσως, µε 

σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των δικαιολογητικών της 

τεχνικής αξιολόγησης.   

3.4. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη σειρά 

µε την οποία έχουν καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη των 

ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι 

τρεις φάκελοι, το γεγονός αυτό σηµειώνεται στο πρακτικό και η Προσφορά δεν γίνεται 

αποδεκτή και επιστρέφεται ως απαράδεκτη. 

4.1. Συγκεκριµένα, πρώτα αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, µονογράφονται και 

αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά 

έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει 

συντάξει ο Προσφέρων. Οι σελίδες όλων των εγγράφων που θα υποβληθούν, θα 

πρέπει να είναι αριθµηµένες αυτόνοµα και ο συνολικός αριθµός των σελίδων κάθε 

εγγράφου θα αναφέρεται και στον Πίνακα Περιεχοµένων.  

4.2. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποσφραγίζει, µε τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι 

∆ιαγωνιζόµενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β, µονογράφει και αριθµούνται όλα τα έγγραφα και 

στοιχεία (µε καταγραφή του αριθµού των σελίδων του κάθε εγγράφου) που υπάρχουν 

και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχοµένων που 

υποχρεούται να έχει συντάξει ο ∆ιαγωνιζόµενος. 

4.3. Κατόπιν, κηρύσσεται το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αποσφράγισης - Αξιολόγησης. 

4.4. Το έργο της Επιτροπής συνεχίζεται µε έλεγχο του περιεχοµένου των Φακέλων Α 

και Β σε µία ή περισσότερες συνεδριάσεις, και µετά το πέρας και της τεχνικής 

αξιολόγησης εκδίδεται µία εκτελεστή πράξη (Ενιαίο Πρακτικό για τους Φακέλους Α και 

Β), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 3614/2007, ως ισχύει. Το Πρακτικό για τους 

Φακέλους Α και Β αποτυπώνει τα αποτελέσµατα των συνεδριάσεων της αρµόδιας 

Επιτροπής και αποτελεί ενιαία εκτελεστή πράξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ.αρ. 

117/18.7.2014 απόφαση του ∆Σ του ∆Ε∆∆ΗΕ και το Ν. 3886/2010, ως ισχύει.  

5.1. Ειδικότερα, ο έλεγχος του ΦΑΚΕΛΟΥ Α από την Επιτροπή Αποσφράγισης- 

Αξιολόγησης  συνίσταται στα εξής: 
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Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η Επιτροπή ελέγχει τα 

τυπικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν καθώς και την ύπαρξη 

συµπληρωµένων των προβλεπόµενων από τη ∆ιακήρυξη Πινάκων και ∆ηλώσεων. 

Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο ΦΑΚΕΛΟ Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν των 

προβλεποµένων στη ∆ιακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που 

εµπίπτουν στην παράγραφο 3 του Άρθρου 5 του παρόντος Τεύχους. 

5.2. Η Επιτροπή διά του ενιαίου Πρακτικού για τους Φακέλους Α και Β, αφού λάβει 

υπόψη τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη, αποφασίζει για όσες Προσφορές θα πρέπει 

να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω µη ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης ως προς την πληρότητα του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και την επάρκεια 

των τυπικών και νοµιµοποιητικών στοιχείων καθώς και ως προς την ύπαρξη 

εµπορικών αποκλίσεων. 

5.3. Στον έλεγχο των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α περιλαµβάνεται και ο έλεγχος 

εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, όπως καθορίζεται στην 

Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδοµών / ∆17γ / 09 / 154 / ΦΝ437 / 21.09.2010.  

5.4. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα επιστολών, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται λόγω µη 

προσκόµισης της κατάλληλης εγγύησης συµµετοχής, καθώς  η πλαστή εγγύηση δεν 

εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν θεωρείται ως εγγύηση κατά πάγια 

νοµολογία, ιδίως ΣτΕ 2147/2001, και παράλληλα θα υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά 

στον αρµόδιο εισαγγελέα.   

6.1. Κατά την τεχνική αξιολόγηση, πιστοποιείται από την Επιτροπή κατά πόσον 

πληρούνται τα κριτήρια επί ποινή αποκλεισµού που έχουν τεθεί στο τεχνικό 

αντικείµενο του Τεύχους «Πρόσκληση» και του ΦΑΚΕΛΟΥ Β όπως έχει περιγραφεί 

ανωτέρω, δηλαδή η τεχνική αξιολόγηση έχει χαρακτήρα πρόκρισης ή µη και σε καµία 

περίπτωση δεν ενέχει συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών ή/και βαθµολόγηση 

τους. 

7.1 Πέραν της αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων που θα υποβληθούν από τους 

προσφέροντες, θα πραγµατοποιηθούν δοκιµές Προσφερόµενου Εξοπλισµού και 

αξιολόγηση προσφερόµενων Συστηµάτων AMI – MDM:  

7.2 Προκειµένου ο ∆Ε∆∆ΗΕ να πιστοποιήσει τη συµβατότητα και την επιτυχή 

λειτουργία του προσφερόµενου Συστήµατος και των επικοινωνιακών µέσων µε τους 
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προσφερόµενους µετρητές ΧΤ, η ακολούθως περιγραφόµενη δοκιµή θα διεξαχθεί κατά 

τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών: 

Οι προσφέροντες θα εγκαταστήσουν σε δικό τους υπολογιστή δοκιµαστική έκδοση 

λογισµικού των συστηµάτων AMI και MDM. 

Θα πραγµατοποιήσουν αποµάστευση µετρητικών δεδοµένων µε χρήση των 

προβλεπόµενων επικοινωνιακών µέσων PLC/GPRS, από τους προσφερόµενους τύπους 

µετρητών και συγκεντρωτών. 

Η εγκατάσταση δοκιµής για επικοινωνία PLC θα περιλαµβάνει πραγµατική γραµµή 

χαµηλής τάσης. Για την επίδειξη εξοπλισµού, ο συµµετέχων θα εγκαταστήσει ένα 

συγκεντρωτή στην έξοδο ενός προκαθορισµένου µετασχηµατιστή διανοµής ΜΤ/ΧΤ. 

∆ύο έξυπνοι µετρητές από κάθε προσφερόµενο τύπο θα τοποθετηθούν στις 

εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ που τροφοδοτούνται από τον παραπάνω µετασχηµατιστή. 

Αντίστοιχη δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί για επικοινωνία GPRS. 

Θα πραγµατοποιήσουν αποµάστευση δεδοµένων από τους µετρητές µε κατάλληλο 

λογισµικό αποµάστευσης δεδοµένων για επιτόπια συλλογή στοιχείων, µέσω φορητού 

υπολογιστή (laptop) ή αντίστοιχα φορητού καταχωρητή (HHU) καθώς και µεταφορά 

και εισαγωγή των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, στο δοκιµαστικό σύστηµα AMI – 

MDM. 

 

Θα πραγµατοποιήσουν εντολές αµφίδροµης µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ κάθε 

είδους/τύπου µετρητή και του δοκιµαστικού συστήµατος AMI/MDM. 

Θα προβούν σε δοκιµαστική αναβάθµιση του firmware των µετρητών, 

χρησιµοποιώντας τις προτεινόµενες συσκευές επικοινωνίας και τα συστήµατα 

λογισµικού από τους παρεχόµενους τύπους µετρητών και συγκεντρωτών.  

Θα πραγµατοποιήσουν δοκιµές µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ κάθε είδους/τύπου 

µετρητή και των προσφερόµενων συσκευών απεικόνισης (In Home Display). 

Η διαλειτουργικότητα (interoperability) καθώς και η εναλλαξιµότητα 

(interchangeability) µεταξύ των τύπων των µετρητών θα αποδεικνύεται µε την 

εκτέλεση εντολών και τη µεταφορά από και προς τον συγκεντρωτή µετρητικών 

δεδοµένων από τους προσφερόµενους διαφορετικούς τύπους µετρητών και 

συνοψίζεται  στα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον:  

• συλλογή δεδοµένων από όλους τους καταχωρητές,  

• συλλογή δεδοµένων από καµπύλες ενεργού και αέργου ενέργειας, 

• λειτουργία ON/OFF διακόπτη φορτίου. 

Η σειρά κλήσης των υποψηφίων αναδόχων σε δοκιµές θα προκύψει µετά από 

κλήρωση της επιτροπής αποσφράγισης κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των 

προσφορών. 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

35 

 

Οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ και θα θεωρηθούν 

επιτυχείς εάν εντός τριών (3) ηµερών από την έναρξή τους επιτυγχάνεται κατά 

συστηµατικό τρόπο η πλήρης επικοινωνία µεταξύ των ανωτέρω συσκευών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας των ανωτέρω δοκιµών, θα δίνεται στον διαγωνιζόµενο 

προθεσµία ενός µηνός από την έγγραφη ενηµέρωσή του, προκειµένου να άρει τους 

λόγους αποτυχίας του. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, δύναται να υποβάλει µέχρι 

δύο (2) φορές δείγµατα (υλικού ή/και λογισµικού) καθώς και τυχόν συµπληρωµατικά 

αποδεικτικά τεκµηρίωσης των ανωτέρω µε τα οποία να επιδιώκεται η άρση των λόγων 

της αποτυχίας. Εάν κατά την επανάληψη των δοκιµών αυτών, διαπιστωθεί εκ νέου 

αποτυχία η προσφορά του θα κριθεί οριστικά τεχνικά µη αποδεκτή. 

7.3 Προκειµένου να πιστοποιηθεί η ικανοποιητική λειτουργία των προσφερόµενων 

συστηµάτων (AMI-MDM) είναι δυνατό κατά την πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη 

κρίση της Επιχείρησης να πραγµατοποιηθεί η ακολούθως περιγραφόµενη Επίσκεψη 

Τριµελούς Επιτροπής. 

Θα υποδειχθεί από τον προσφέροντα και σε συνεννόηση µε την επιτροπή 

αξιολόγησης, ο τόπος και ο χρόνος επίσκεψης, διάρκειας τριών ηµερών, Τριµελούς 

Επιτροπής σε Ηλεκτρική Εταιρεία/ες ή ∆ιαχειριστή/ες ∆ικτύου που είναι 

εγκατεστηµένα και βρίσκονται σε εµπορική λειτουργία τα προσφερόµενα συστήµατα 

AMI – MDM, προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανοποιητική λειτουργία τους. 

Η δαπάνη της Επίσκεψης της Τριµελούς Επιτροπής θα βαρύνει τον προσφέροντα 

(έξοδα διαµονής και αεροπορικών εισιτηρίων).  

8.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα κριτήρια απόρριψης της 

∆ιακήρυξης, και αξιολογήσει ποιες από τις προσφερόµενες ως ισοδύναµες Τεχνικές 

Λύσεις γίνονται αποδεκτές, αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να 

απορριφθούν. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη 

αποφασίζει, για όσες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα 

διαδικασία, λόγω µη ικανοποίησης των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης ως προς την 

πληρότητα των Φακέλων Α’ και Β’ και την επάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης, µε την 

έκδοση του Πρακτικού για τους Φακέλους Α και Β που αποτελεί εκτελεστή πράξη.  

8.2 Ακολούθως, κοινοποιεί το Πρακτικό για τους Φακέλους Α΄ και Β’ σε όλους τους 

Προσφέροντες, για την ενάσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων τους, κατά τις διατάξεις 

του Ν. 3886/2010, ως ισχύει.  
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8.3 Σε κάθε ∆ιαγωνιζόµενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφονται, επί 

αποδείξει, σφραγισµένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και οι Εγγυητικές 

Επιστολές Συµµετοχής.  

8.4 Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά την άπρακτη παρέλευση των 

προθεσµιών για την άσκηση προσφυγών που καθορίζεται στο Άρθρο 10 του 

παρόντος. Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας αυτής, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωµα Προσφυγής. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και η "Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής" θα επιστραφούν στο 

∆ιαγωνιζόµενο στις εξής περιπτώσεις: 

Α) µετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί, τυχόν, Προσφυγής αυτού, και 

άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας υποβολής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, 

Β) µετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης επί υποβληθείσας αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων, εφόσον αυτή είναι αρνητική για τον διαγωνιζόµενο.  

Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και Β, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, θα 

κρατηθούν από τον ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την κρίση του». 

 

Άρθρο 9  Οικονοµική αξιολόγηση Προσφορών 

1.  Μετά την εκδίκαση των τυχόν προσφυγών κατά του  Πρακτικού για τους Φακέλους Α 
και Β, η Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τους ∆ιαγωνιζόµενους, των οποίων οι 
προσφορές έχουν γίνει τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (Οικονοµική Προσφορά), ορίζοντας την ηµεροµηνία, 
την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. 

Την καθορισµένη ηµέρα αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται και 
αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο αριθµούς, από τους 
οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της Προσφοράς και ο δεύτερος (µε 
πρόθεµα Γ) αντιστοιχεί στον αριθµό του εγγράφου. 

2.  Η Επιτροπή ελέγχει καταρχήν εάν οι ∆ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε τον ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 
6 του παρόντος Τεύχους, και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα 
κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής, οικονοµικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί 
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επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Προσφοράς του ζητηθεί από 
τους εκπροσώπους των ∆ιαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του 
προσφέροντος. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει εάν οι Προσφορές περιέχουν εµπορικές αποκλίσεις 
από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους των Τευχών της ∆ιακήρυξης, για όσα 
στοιχεία περιλαµβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ Γ της Προσφοράς. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσης η Προσφορά θα απορριφθεί οριστικά και η 
Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη ∆ιαγωνιζόµενο την οριστική 
απόρριψη της Προσφοράς του. 

4. Ακολουθεί η οικονοµική αξιολόγηση της κάθε Προσφοράς µε την εξής διαδικασία: 

Η Επιτροπή διαµορφώνει το συγκριτικό τίµηµα κάθε οικονοµικής Προσφοράς, ως το 
άθροισµα : 

• του προσφερόµενου τιµήµατος που εµφανίζεται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ στον Πίνακα Υλικών 
και Τιµών, που αντιστοιχεί στο Έργο των 170.000 µετρητών πλέον νέων παροχών 
που εµφανιστούν κατά την υλοποίηση του έργου, όπως ακολούθως αναλύεται: 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HARDWARE) 

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

4. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ   

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΤ 

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• του τιµήµατος για πενταετή (5) παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του 
µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού,  

• του τιµήµατος για επιπλέον πενταετή (5) παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, 
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου 
του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού, 

• του τιµήµατος της επέκτασης της προµήθειας (προαίρεση), εγκατάστασης και ένταξης 
στο Σύστηµα επιπλέον 30.000 µετρητικών σηµείων στα νησιά Θήρα, Μήλο και Κύθνο. 
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• του τιµήµατος για την αντίστοιχη πενταετή (5) παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, 
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου 
του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού της ανωτέρω προαίρεσης των 30.000 
µετρητικών σηµείων.  

• του τιµήµατος για την επιπλέον πενταετή (5) παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, 
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου 
του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού της ανωτέρω προαίρεσης, των 30.000 
µετρητικών σηµείων. 

• του τιµήµατος για την προαίρεση της προµήθειας µετρητικού και επικοινωνιακού 
εξοπλισµού ύψους έως 1,5 εκατ. €.  

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει τα ως άνω σε Πρακτικό για το Φάκελο Προσφοράς Γ’ 
το οποίο αποτελεί εκτελεστή πράξη και το οποίο κοινοποιεί σε όλους τους Προσφέροντες 
για την ενάσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων τους κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως 
ισχύει. 

Άρθρο 10 Προσφυγές ∆ιαγωνιζοµένων 

1. Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν µε Προσφυγή 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται µε τις διαδικασίες επιλογής, τις 
οποίες θεωρούν ότι θίγουν µη νόµιµα τα συµφέροντά τους. Το δικαίωµα άσκησης 
προσφυγών βασίζεται στο Ν.3886/2010 περί «δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων που λειτουργούν στους τοµείς του 
ύδατος , της ενέργειας , των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις». 

2. Η προσφυγή ασκείται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία που η προσβαλλόµενη πράξη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντα. 

3. Οι προθεσµίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων 
ασφαλιστικών µέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσµατα και µόνο, που ο 
Νόµος προβλέπει. 

4. Κάθε Προσφυγή απευθύνεται στο ∆Ε∆∆ΗΕ και εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα , τα 
οποία εκδίδουν αιτιολογηµένη απόφαση γι’ αυτήν σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον 
οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δεκαπέντε 
ηµερολογιακών ηµερών, τεκµαίρεται η απόρριψή της. 
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Άρθρο 11. Κατακύρωση-Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης.  Ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε σφραγισµένο φάκελο εντός 
προθεσµίας 20 ηµερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής.  

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 καθώς και τις απαραίτητες εγγυητικές 
επιστολές. Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της Σύµβασης αναγγέλλεται και στους 
λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 

3. Σε περίπτωση Ένωσης Επιχειρήσεων (Consortium) και στο βαθµό που η Προσφορά 
του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριµένου τµήµατος του 
έργου και το δικαιούµενο γι’ αυτό τίµηµα από κάθε µέλος της Ένωσης, µε συνέπεια να 
µην είναι δυνατή η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη της Ένωσης σύµφωνα µε την 
ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την 
υπογραφή της Σύµβασης να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιµολόγηση. 

Στην περίπτωση αυτή, για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται επιπλέον η 
κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης και θα τεθεί διάταξη 
στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Ένωσης ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το 
καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης θα ελέγχεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ η ουσιαστική συµµετοχή στην 
Ένωσης όλων των µελών της.  

5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί ιδίως το δικαίωµα να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό: 

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού, 

β. εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για 
την Επιχείρηση, 

γ. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, και 

δ. εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 12. Κατάρτιση Σύµβασης 

1. Η Σύµβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 

∆ιακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου όπως αυτοί τελικά διαµορφώθηκαν και 

εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

Μετά την κατάρτισή της, η Σύµβαση θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας. 

Μετά την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει εντός προθεσµίας 15 ηµερών. Εάν 
αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσµίας προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει 
την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του στη ∆ιαδικασία, 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. 

2. Πριν την υπογραφή της Σύµβασης είναι υποχρεωτική η προσκόµιση εκ µέρους του 

Αναδόχου, δια των νοµίµων εκπροσώπων του, σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια 

αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συµβούλιο της 

εταιρείας (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την 

οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το 

Ν.3414/2005 , η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται 

στο πιο πάνω άρθρο του νόµου) και ότι δεσµεύεται να γνωστοποιεί αµελλητί προς το 

∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της Σύµβασης, τυχόν έκδοση σχετικής 

καταδικαστικής απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου σχετικά µε τη συνδροµή των 

ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόµου και κατ’ 

εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3414/2005).  

Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση των νοµίµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον 
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Συµβολαιογράφου ή ∆ικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το 
δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω 
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συµβολαιογράφο, 
∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή. 

3. Πριν την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα της 

εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κηρυχθεί έκπτωτος ο 
Ανάδοχος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής. Επιπλέον, θα του 
υποβληθεί µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην 
περίπτωση υπογραφής Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Σ.Σ.) µε τον Ανάδοχο. Εάν 
διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης δεν θα 
υπογράφεται η Σ.Σ. και θα κινείται οµοίως η διαδικασία κατάπτωσης του αναδόχου 
από όλη τη Σύµβαση, κατά το άρθρο 61 του Ν.3669/2008, δεδοµένου ότι η εκτέλεση 
των εργασιών της Σ.Σ. αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. Παράλληλα δε, 
σε κάθε περίπτωση θα του υποβληθεί µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 13. Επιφυλάξεις και ∆ικαιώµατα ∆Ε∆∆ΗΕ 

1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του 
∆ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ επιφυλάσσεται να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή 
να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις 
αυτές θα περιλαµβάνονται σε Συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα 
ανακοινώνεται µε τον ίδιο τρόπο που ανακοινώθηκε και η Προκήρυξη του 
∆ιαγωνισµού. 

3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει 
τους ∆ιαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιµασία και υποβολή της Προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα 
γίνει δεκτή η Προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός σε 
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί 
που συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν 
ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ από 
τη ∆ιακήρυξη αυτή και τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. 



Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και 
Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων» 

42 

 

4. Η Προσφορά των ∆ιαγωνιζόµενων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της 
∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής 
της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα στον ∆ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί προκειµένου 
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 


