
ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΚΕ
2ο χλμ  ΝΕΟ  ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ 
351 00  ΛΑΜΙΑ
Τηλ. 2231042814

ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΠΟΘΗΚΗ  ΒΟΛΟΥ 

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ / 11 / 2018       

   Ο ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΠΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για  την ανάδειξη  Αναδόχου για την εκποίηση Ξύλινων στύλων στην Περιφερειακή
Αποθήκη ΒΟΛΟΥ στη Α΄ΒΙ. ΠΕ. Βόλου σύμφωνα με τα παρακάτω.
   Η Υπηρεσία που εκδίδει την Διακήρυξη είναι ο ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΚΕ Τηλ. 2231042814
   Τόπος υποβολής των προσφορών ΔΠΚΕ, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, τ.κ. 351 00  Λαμία, 2ος

όροφος Γραμματεία (Πρωτόκολλο).
   Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25.07.2018 και ώρα 12:00 
   Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  25.07.2018 και  ώρα  13:00,  στα
γραφεία της ΔΠΚΕ και δύναται να παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί.
   Όλα τα τεύχη που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΚΕ,
2ο χλμ Ν.Ε.Ο.  Λαμίας  – Αθήνας,  τ.κ.  351 00  Λαμία,  γραφείο  18 (Ράπτης  Ηλίας)  & από την
Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου στην Α΄ΒΙ. ΠΕ.  Βόλου (Μαρδέλης Δημήτριος) από  04.07.2018
μέχρι 24.07.2018 κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 μέχρι 13:00     

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

1.1 Η  προσφορά  (Τεχνική  και  Οικονομική)  θα  είναι  υπογεγραμμένη  από  τον  ίδιο  το
διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αφού ληφθούν υπόψη  όλοι  οι 
όροι της Διακήρυξης.

1.2 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι η προσφορά
τους  ισχύει  για  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες,  υπολογιζόμενες  από  της
επομένης ημέρας αυτής που λήγει η προθεσμία υποβολής της.

1.3 Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Προσφορές που έχουν σαν όρο της εξάρτηση της προτεινόμενης τιμής  από την τιμή του
πλειοδότη είναι απαράδεκτες. 

1.4 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δίδουν στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε συμπληρωματική πληροφορία
που  θα  τους  ζητήσει. 

1.5 Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει  καμιά  ευθύνη   ή υποχρέωση ν'  αποζημιώσει  το διαγωνιζόμενο  για
οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά του που θα έχει για τη μελέτη και υποβολή της προσφοράς
του, έστω και αν δεν κατακυρωθεί σ' αυτόν ο Διαγωνισμός. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν δύο φάκελοι σφραγισμένοι με τις
ενδείξεις  «Τεχνική  Προσφορά και  Οικονομική  Προσφορά για  το  Διαγωνισμό  Εκποίησης
Ξύλινων στύλων στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου.  Διακήρυξη ΔΠΚΕ / 11 / 2018.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 

Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα εξής :
- Συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής που

είναι συνημμένο στη Διακήρυξη. 
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986   ότι έλαβαν γνώση ότι η χρήση των ξύλινων στύλων και

των αποκομμάτων ξύλινων στύλων δεν περιέχουν τοξικές ουσίες και PCB’s  και υπόκεινται
στους παρακάτω περιορισμούς: 
1) Απαγορεύεται η καύση τους εκτός ειδικών κλιβάνων 
2) Απαγορεύεται η χρήση τους σε εσωτερικούς χώρους 
3) Απαγορεύεται η χρήση τους σε εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται παιδιά 
4) Απαγορεύεται η χρήση τους σε δημόσιους χώρους αναψυχής 
5) Απαγορεύεται  η  χρήση  τους  για  συσκευασίες  όπου  θα  τοποθετηθούν  προϊόντα  που

προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική χρήση. 
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Επίσης δεν επιτρέπεται κατά την φορτοεκφόρτωση τους η επαφή με το δέρμα και η 
εισπνοή του αέρα που περιέχει τεμάχια (πριονίδια) κατά την κοπή τους.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 που είναι συνημμένη στη Διακήρυξη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
    Μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  που  είναι  συνημμένο  στη
Διακήρυξη.
    Σε κάθε προσφορά θα αναφέρεται, η τιμή μονάδας και η ολική τιμή του είδους σε ΕΥΡΩ,
αριθμητικά και ολογράφως, η οποία τιμή μονάδας θα είναι καθαρή για τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε
περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  της  αριθμητικής  και  ολόγραφης  τιμής  μονάδας  θα
λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη.
    Καμία διόρθωση της προσφερόμενης τιμής (αριθμητικώς ή ολογράφως) στην οικονομική
προσφορά δεν επιτρέπεται, επί ποινή απόρριψής της.
   Οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν όλα τα είδη αθροιστικά και θα είναι σταθερές.

   Σημειώνεται ότι η αποσφράγιση του Διαγωνισμού θα γίνει σε δύο στάδια.
   Στο Α΄ ΣΤΑΔΙΟ θα αποσφραγιστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναφέρεται στην
Διακήρυξη, οι φάκελοι όλων των προσφορών με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
   Στο B΄ ΣΤΑΔΙΟ θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
των προσφορών που έγιναν αποδεκτές (αρχικά ή κατόπιν ενστάσεων στο Α΄ στάδιο). 
  Η ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με FAX. 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Επί  της  εξωτερικής  πρόσθιας  πλευράς  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς,  οι
διαγωνιζόμενοι  θα  αναγράφουν  ευκρινώς  τα  εξής  :  Ονοματεπώνυμο,  Ταχυδρομική
Διεύθυνση, email και αριθμό τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου και την ένδειξη : 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΠΚΕ –
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΠΚΕ / 11 / 2018» 

3.2 Οι  προσφορές θα  κατατεθούν ή  θα ταχυδρομηθούν  στο  αρμόδιο  Γραφείο  του ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, 2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, τ.κ. 351 00
ΛΑΜΙΑ, 2ος όροφος Γραμματεία (πρωτόκολλο)  αρκετά έγκαιρα ώστε να πρωτοκολληθούν
στο  γραφείο  αυτό  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής,  με  ευθύνη  των
συμμετεχόντων. 

3.3 Καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  εγγράφως  ένσταση  εντός  ανατρεπτικής
προθεσμίας  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  γνωστοποίησης  της
απόρριψης των προσφορών τους. 
Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικάζονται από αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Επιχείρησης. 

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό : 

Α για  παράτυπη  διεξαγωγή,  εφόσον  από  την  παρατυπία  επηρεάζεται  το  αποτέλεσμα  του
Διαγωνισμού 

Β αν  το  αποτέλεσμα  του  Διαγωνισμού  κρίνεται  αιτιολογημένα  μη  ικανοποιητικό  για  την
Επιχείρηση 

Γ    αν  ο  ανταγωνισμός  υπήρξε  ανεπαρκής,  ή  αν  υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ότι  έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού .

Δ.       αν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης
         Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση γι' αποζημίωση των διαγωνιζομένων

λόγω  ασκήσεως  των  ανωτέρω δικαιωμάτων της. 
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5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Ο πλειοδότης  στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται να παρουσιασθεί
στα Γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που θα
του  ανακοινωθεί  η  ανάθεσής  του,  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Εάν  αυτός  δεν
προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η  Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την
ανάθεση, ακολούθως να  προχωρήσει  σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά
σειρά πλειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχων, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να
ισχύουν  οι  προσφορές τους. 

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι κάθε διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού
και της Σύμβασης και τους δέχεται χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη. 

                                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΕΔΔΗΕ 

Συνημμένα:
- Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς 
- Σχέδιο Σύμβασης                            
- Γενικοί Όροι Σύμβασης
- Σχέδιο Δήλωσης Ν. 1599/1986
- Δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής
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