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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 
ΥΠΗΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ 
 
                           Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜ. ΔΠΚΕ/ΠΘ 2/2016 

                                   
                 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΗΣ – Δ. ΤΖΑΒΟΥΛΗ 
ΤΗΛ. : 22620-27213 
 
Καλείστε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια στο ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω υλικών, με συμπλήρωση υπογραφή 
και επιστροφή του παρόντος εντύπου, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους: 
 
 

Α/Α ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΛΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΕΜ 
 
 
 
 
 

 
   29.000 
 
    
 
    
 
  

 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΑΝΙΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ διαστάσεων 26χ35  
χρώματος γκρι 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 4.350,00€ 
Αίτηση Προμήθειας Ζ200 2001375 

 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% 

 
Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.  Οι τιμές θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή. 

2.  ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/06/2016  και  ώρα 13.00 π.μ. 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/07/2016  & ώρα 12:00 π.μ. 
4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Περιοχή Θήβας οδός Ποτνιών 30 ΤΑΧΙ Θηβών,1ος όροφος στο γραφείο 
πρωτοκόλλου της Περιοχής Θήβας. 
5.  ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου η παράδοση θα γίνει στην 
Περιοχή Θήβας οδός Ποτνιών 30 ΤΑΧΙ Θηβών τηλ. 2262027213. 
6. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
7. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. 
8.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Το κριτήριο επιλογής θα είναι το χαμηλότερο τίμημα για το σύνολο της προμήθειας. 
Η τιμή θα είναι καθαρή για τον ΔΕΔΔΗΕ και θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις πλην του ΦΠΑ. 
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Οι παραπάνω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους 
αλλάζουν οι ειδικοί όροι. 
 
2.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του, ποιους γενικούς και 
ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη. 
 
3. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προμηθευτές συμπληρώνουν το παρόν έντυπο στις στήλες Τιμή 
Μονάδας- Ολική Τιμή – ΦΠΑ και τους λοιπούς όρους προσφοράς. Υπογράφουν αυτό, το τοποθετούν μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου αναγράφουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 
ΔΠΚΕ/ΠΘ/2/2016»  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ και την παραδίδουν απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο ΔΕΔΔΗΕ πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ανάδειξη Προμηθευτή  γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών 
προσφορών για την υπόψη προμήθεια και το κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο τίμημα για το σύνολό της. Οι 
προσφορές αξιολογούνται και από άλλους παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα,  ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών. Τα παραπάνω κριτήρια 
απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι΄αυτό και ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με 
όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.  
 
5. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σε οποιουσδήποτε προμηθευτές, να 
παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την 
ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του 
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υλικού μέχρι και 25%, χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες 
παροχές. 
 
6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στην 
προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. 
 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε 
δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει 
αποδεκτή η προσφορά τους  ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο και 
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Ανάθεσης-Παραγγελίας εντός πέντε (5) ημερών, 
αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου ο ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής 
Θήβας διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης στον επόμενο μειοδότη.  
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  ΝΑΙ      ΟΧΙ 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ :    
Οι τιμές να είναι καθαρές για το ΔΕΔΔΗΕ και να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν άλλες) του 
Προμηθευτή πλην του ΦΠΑ που είναι 24%. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός ............αλλεπάλληλων Ημερών ή Τμηματικά ................................ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η καταβολή του τιμήματος της παραγγελίας θα γίνει  την εικοστή τέταρτη (24) μέρα του 
τρίτου ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο θα κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ  τα 
σχετικά  τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο 
όργανο του Αγοραστή, την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τον νόμο. Εάν η 
εικοστή Τετάρτη (24η) ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη, τότε η πληρωμή θα γίνεται την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Οι πληρωμές προς τον προμηθευτή σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού (IBAN) 
μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Προμηθευτή έγκαιρα.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχής Θήβας, το τιμολόγιο πώλησης-δελτία αποστολής, 
που αφορούν τα υλικά της σχετικής ανάθεσης – παραγγελίας που θα υπογραφεί και θα αναφέρονται στην ακριβή 
επωνυμία της Εταιρείας, η οποία είναι:  
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ 
ΑΦΜ.: 094532827  ΔOY : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Διεύθυνση : Ποτνιών 30, Τάχι, 32200 ΘΗΒΑ. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Κατάλληλη που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των υλικών στον προορισμό τους. Η φόρτωση και 
η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση δηλώνουμε ότι   
                                τα υλικά είναι εξωτερικού από ………………………………και διατίθενται  
                                Ελεύθερα Δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, πλην ΦΠΑ που είναι …….%. 
  
 
                                                                                                      Ο ΔΗΛΩΝ  
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

 1η. Οι προσφέροντες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία υπερισχύουν τυχόν άλλων, 
οπουδήποτε αναφερθούν. 
 2η.  Η μη συμπλήρωση της ανωτέρω δήλωσης αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ  ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ                                    ΓΙΑ  ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
                                                                                   ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                                                   ΑΦΜ 
 

                                                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
     και επιστροφή του  
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