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                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 15 μεταλλικών 

αρχειοθηκών. 

  

 

`1.  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18.5.16 και ώρα 11:00 Οι 

προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Περιοχής ΑΡΤΑΣ , στην οδό 

ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΚ 47041.), όροφος 1ος , γραφείο Τ.Υ, 

Γραμματεία. Για κάθε πληροφορία, σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26810-23001 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα ταχυδρομηθούν στο αρμόδιο Γραφείο μας 

(Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Περιοχή ΑΡΤΑΣ , (διεύθυνση) ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΚ 47041), όροφος 1ος, γραφείο Τ.Υ, Γραμματεία, έγκαιρα 

ώστε να πρωτοκολληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που 

αναφέρεται στους ειδικούς όρους.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών θα ακολουθήσει αποσφράγιση, όπως προβλέπεται ακολούθως. 

 

2.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο 

φακέλους σφραγισμένους, τον φάκελο Α με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που θα περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και τα 

δικαιολογητικά και το φάκελο Β με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

αντίστοιχα, που θα περιλαμβάνει ΜΟΝΟ την οικονομική προσφορά. 

 

  Μέσα στο φάκελο Α "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", θα περιλαμβάνονται τα εξής:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας 

(συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), αξίας 

180€.   

 

    2.    Φορολογική ενημερότητα της διαγωνιζόμενης εταιρείας για συμμετοχή 

          σε  Διαγωνισμό. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει  



    καταδικαστεί για αδίκημα κατά της ιδιοκτησίας και κατά των περιουσιακών  

    δικαίων και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε  

    υποβλήθηκε κατ' αυτού αίτηση περί αυτής της κηρύξεως. 

4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, που υπάρχει 

συνημμένη. 

 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα γίνει σε δύο στάδια.  Πρώτα θα 

ανοιχθεί ο φάκελος Α "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ",   Η αποσφράγιση θα γίνει την 

18.5.16 και ώρα 11:00   

Προσφορές οι οποίες κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές θα απορρίπτονται ενώ οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση εντός ανατρεπτικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης 

των προσφορών τους. Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικάζονται από αρμόδιο 

Υπηρεσιακό Όργανο της Επιχείρησης. 

Στην περίπτωση που μετά την ένσταση η προσφορά κριθεί οριστικά ως μη 

αποδεκτή, θα επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο ο φάκελος Α καθώς και ο 

φάκελος Β χωρίς να αποσφραγισθεί.   

 

Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου  Β  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

θα γνωστοποιηθεί με FAX  προς τους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική 

προσφορά κρίθηκε έγκυρη.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αριθμητικής και ολόγραφου τιμής 

μονάδας θα λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη. 

Κάθε διόρθωση της τιμής μονάδας πρέπει να γίνεται αριθμητικά και ολογράφως 

και να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. 

 

   3.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

To συμφωνητικό θα υπογραφεί από το μειοδότη μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. Αν δεν εμφανιστεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα 

καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ποινική 

ρήτρα, θα θεωρείται αυτομάτως έκπτωτος και εκτός από τη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, η ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση 

κάθε σχετικής ζημιάς ή απώλειάς της από την εξέλιξη αυτή.  Για την υπογραφή τoυ 

συμφωνητικού ο μειοδότης θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 

ύψους 5% της συνολικής αξίας της Προμήθειας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

σε περίπτωση που του ζητηθούν να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που οφείλει να έχει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας.  

 

 

 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

     

 Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Β.  ΣΥΝΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 Γ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

 ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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