
ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό και επί ποινή απόρριψης απαιτείται 

επιπλέον ο προσφέρων: 

7.1.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Από τον ετήσιο κύκλο 

εργασιών του αναδόχου, ποσό τουλάχιστον 6.500.000 € πρέπει να αφορά στον τομέα 

κατασκευής Μ/Σ Ισχύος («ειδικός κύκλος εργασιών»). Ο ανωτέρω ελάχιστος ειδικός κύκλος 

εργασιών πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών (3) 

τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να 

προκύπτει από τους ισολογισμούς ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, 

από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους 

τύπους. Επί ενώσεων / κοινοπραξιών / προσωρινών συμπράξεων, τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα 

μέλη της αθροιστικά. 

7.1.2.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  

7.1.2.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το 

αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

 

7.1.2.2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη εμπειρία στην 

εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα μέλος 

της. 

 

7.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:. Για την κάλυψη των κριτηρίων 

επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον συνδέουν με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως 

με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη 

στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1.2 της παρούσας (που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του προσφέροντος ή του αναδόχου ή 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία), ο 

αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες 

ικανότητες. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά και στα κριτήρια του άρθρου 7.1.1 της 

παρούσας (οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα είναι από 

κοινού με τον προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί να στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων.  

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερο τίμημα) στο σύνολο της προμήθειας (και όχι ανά είδος). 

9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή για το σύνολο της 

προμήθειας και είναι οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί 

κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των 

ενδιαφερομένων. 

 

12. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ή υποβολή δείγματος. 



 

13.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β. Τεχνική Προσφορά: 

13.2.8. Τόπος και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών καθώς και τόπο 

επιθεώρησης αυτών. Εφόσον το εργοστάσιο δεν ανήκει στον ίδιο τον προσφέροντα ή σε μέλος 

της προσφέρουσας ενώσεως/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, πρέπει επιπλέον να 

προσκομίζεται σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο δήλωση συνεργασίας του 

νόμιμου εκπροσώπου/ νόμιμων εκπροσώπων του εργοστασίου κατασκευής, από την οποία θα 

προκύπτει η δέσμευσή του για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον ανατεθεί στον 

συγκεκριμένο προσφέροντα.  

13.2.9. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, με αναλυτικές 

πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, απασχολούμενο προσωπικό, 

συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κλπ). Να 

διαθέτει, επίσης, τον αναγκαίο, κατά ποσότητα και ποιότητα, μηχανολογικό εξοπλισμό για την 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή σύμφωνα με τη σύμβαση. Το εργοστάσιο κατασκευής 

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008 σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, 

δοκιμή Μ/Σ Ισχύος ΥΤ/ΜΤ, η οποία να είναι σε ισχύ. Σημειώνεται ότι ο προσφέρων θα δίνει 

στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία του 

ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία θα διευκολύνουν την επαλήθευση 

της εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO 9001. Επιπλέον, θα προσκομίζεται δήλωση, ότι ο 

κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανανέωση του πιστοποιητικού ISO 9001 του εργοστασίου 

κατασκευής, καθ’ όλη τη διάρκεια τυχόν σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το εργοστάσιο κατασκευής 

θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιας εξέτασης των δυνατοτήτων του εργοστασίου κατασκευής του 

προσφερόμενου υλικού.  

13.2.10. Το εργαστήριο εκτέλεσης των δοκιμών (είτε είναι εντός του εργοστασίου κατασκευής 

των Μ/Σ είτε είναι ανεξάρτητο) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008 και ISO 

17025 για την εκτέλεση των δοκιμών που ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή του εξοπλισμού, 

τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

13.2.11. Δήλωση του τύπου των προσφερόμενων υλικών.  

13.2.12. Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών, από την οποία να προκύπτει η 

συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 10.  

13.2.13. Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του προσφερόμενου τύπου υλικών, από τα οποία 

να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Όταν η 

τήρηση μίας τεχνικής προδιαγραφής δεν προκύπτει ευθέως από τα τεχνικά φυλλάδια, μπορεί να 

αναπληρώνεται από το φύλλο συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν βρίσκεται σε 

αντίθεση με το τεχνικό φυλλάδιο. 

13.2.14. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστασίου κατασκευής, όπως 

κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή αντίγραφα). Θα υποβάλλεται δήλωση 

ότι έχουν πωλήσει σε χώρες της Ε.Ε. ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τουλάχιστον 

τριάντα (30) Μ/Σ που λειτουργούν σε τάση μεγαλύτερη ή ίση των 110 kV και ισχύος 

τουλάχιστον 20/25 MVA μετά το 2005, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχο αναλυτικό 

πίνακα πωλήσεων. Στον Πίνακα Πωλήσεων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 

Αγοραστή ή Χρήστη (επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνα, FAX, email). Η εγκατάσταση και 

ικανοποιητική λειτουργία των προσφερομένων υλικών θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

αντίστοιχων βεβαιώσεων (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) των Χρηστών για τουλάχιστον 

15 τεμ., στις οποίες θα αναφέρονται η ποσότητα, ο χρόνος αγοράς και ο χρόνος εγκατάστασης 

των Μ/Σ και ότι αυτοί έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά, χωρίς προβλήματα 

για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα χρόνια. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι δηλώσεις πωλήσεων 

και οι βεβαιώσεις των Χρηστών, αντίστοιχα, θα απορρίπτονται ως ελλιπείς. Δεν είναι αποδεκτή η 

εκ των υστέρων υποβολή των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας, επιτρέπεται μόνο η 

διόρθωση/συμπλήρωση των ήδη υποβληθέντων βεβαιώσεων. 

13.2.15. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για το προσφερόμενο 

σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (δήλωση για 60 τεμ., πίνακας πωλήσεων σε χώρες της Ε.Ε. 

ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για 30 τεμ., 



περιεχόμενο βεβαιώσεων καλής λειτουργίας, μη δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής 

βεβαιώσεων, κλπ.). 

13.2.16. Για τα λοιπά εξαρτήματα/παρελκόμενα του Μ/Σ, πρέπει να υποβληθούν κατάλογοι 

πωλήσεων σε χώρες της Ε.Ε. ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τουλάχιστον τον 

αριθμό των τεμαχίων που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α  Περιγραφή Είδους  Παρελκομένων  

Κατάλογος Πωλήσεων  

εντός Ε.Ε.  ή/και του ΕΟΧ  

Πλήθος τεμαχίων  

1. Μονωτήρες ΥΤ  100 

2. Μονωτήρες ΜΤ  100 

3. Η/Ν ελέγχου ροής λαδιού  100 

4. Συσκευή εκτόνωσης πίεσης OLTC 100 

5. Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης  100 

6. Η/Ν Buchholz 100 

7. Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας ελαίου  100 

8. 
Όργανο μέτρησης Θερμοκρασίας 

τυλιγμάτων  
100 

9. Βαλβίδα απομόνωσης  100 

10. Συσκευή εκτόνωσης  πίεσης Μ/Σ  100 

 

13.2.17. Πιστοποιητικά δοκιμών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. XIV.7 της Τεχνικής 

Περιγραφής του προσφερόμενου εξοπλισμού (Μ/Σ και παρελκόμενα αυτών) από διαπιστευμένα 

εργαστήρια κατά IEC 17025, από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές 

περιγραφές, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο Παράρτημα 10. Δεν είναι αποδεκτή η εκ των 

υστέρων υποβολή των πιστοποιητικών δοκιμών που αναγράφονται στην παράγραφο XIV της 

Τεχνικής Περιγραφής για τον Μ/Σ και στην παράγραφο VIII.17.A για το σύστημα αλλαγής τάσης 

υπό φορτίο, επιτρέπεται μόνο η διόρθωση/συμπλήρωση των ήδη υποβληθέντων 

πιστοποιητικών. Εάν στην προσφορά δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, πιστοποιητικά, η προσφορά θα απορρίπτεται. Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά θα 

πρέπει να προέρχονται από κατάλληλα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών κατά IEC 17025.  

13.2.18. Εγγύηση των προσφερόμενων υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο 

Σύμβασης. 

13.2.19. Τα πιστοποιητικά δοκιμών, οι συστατικές επιστολές, τα αντίγραφα συμβάσεων κλπ, θα 

αφορούν σε υλικά κατασκευασμένα στο εργοστάσιο που θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα 

υλικά. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής, μπορούν να γίνονται 

αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιμών και συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων κλπ τα οποία 

αφορούν την αρχική θέση του υπόψη εργοστασίου. H μετεγκατάσταση του εργοστασίου 

κατασκευής θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων εγγράφων 

επικυρωμένων κατάλληλα. Στην περίπτωση αυτή οι προδιαγραφόμενες δοκιμές θα 

επαναλαμβάνονται απαραίτητα στην αρχή ενδεχόμενης σύμβασης. 

13.2.20. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.  

 

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια.  

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά: 

1. Ισολογισμοί ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του προσφέροντος. 

2. Δήλωση περί του ύψους του ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα κατασκευής Μ/Σ 

Ισχύος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.1.1. 

3. Επίσημα οικονομικά στοιχεία (τιμολόγια) που να αποδεικνύουν τουλάχιστον την απαίτηση 

για ποσό 6.500.000 € του ειδικού κύκλου εργασιών στον Τομέα κατασκευής Μ/Σ ισχύος 

κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  



ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος 

που συμφωνείται, την προμήθεια υλικών, όπως αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα Περιγραφής 

Υλικών και Ποσοτήτων: 

Πίνακας Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων 

  
ΑΡΧΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

1 Μ/Σ 40/50 MVA 9 

2 Μ/Σ 20/25 MVA 2 

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 SET 

 
Όπου: 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μ/Σ (1 set) 
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Είδος ανταλλακτικού 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως  Υ.Τ. Τεμάχια 5 

Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως  M.Τ. Τεμάχια 6 

Πηνίο ΥΤ, ρυθμιστικό, ΜΤ («κολώνα» μίας 

φάσης) για Μ/Σ 40/50 MVA 
Τεμάχια 3 

Μ/Σ έντασης για τον αυτόματο ρυθμιστή 
τάσης 

Τεμάχια 2 

Πλήρη ομάδα παρεμβυσμάτων για όλους τους 
μονωτήρες διέλευσης, καλύμματα, φλάντζες 
ψυγείων, ανθρωποθυρίδες και χειροθυρίδες 
για ένα Μ/Σ  

Σετ 2 

Συσκευή εκτόνωσης πίεσης σώματος Μ/Σ  Τεμάχια 2 

Η/Ν Buchholz σώματος Μ/Σ  Τεμάχια 2 

Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξεως Τεμάχια 6 

Ανεμιστήρας ψύξεως Τεμάχια 6 

Ενδεικτικό Θερμοκρασίας ελαίου Τεμάχια 3 

Ενδεικτικό θερμοκρασίας τυλιγμάτων Τεμάχια 4 

Η/Ν ελέγχου ροής λαδιού  OLTC Τεμάχια 2 

Συσκευή εκτόνωσης πίεσης OLTC Τεμάχια 2 

Αυτόματος ρυθμιστής τάσης Τεμάχια 2 

Πλήρης μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό 
φορτίο (μεταγωγικός διακόπτης- επιλογέας) 

Τεμάχια 2 

Σετ ηλεκτροκινητήρα – μειωτήρα 
(motordrive) του μηχανισμού του OLTC 

Σετ 1 

Πλήρες σετ αντιστάσεων μεταγωγικού 

διακόπτη 
Σετ 2 

Ελαστική δεξαμενή ελαίου πολλαπλών 
χρήσεων (ικανή να χωράει τον όγκο του 
λαδιού του Μ/Σ 

Τεμάχια 2 

 

Θα περιληφθεί δικαίωμα προαίρεσης 50% επί της αξίας της αρχικής Σύμβασης το οποίο θα 

μπορεί να ασκηθεί μέχρι και 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με μέγιστη 

προθεσμία παράδοσης των υλικών τους 12 μήνες από την υπογραφή του σχετικού 

Συμπληρώματος. 



Άρθρο 5ο - Προθεσμία Παράδοσης 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

1η Παράδοση 

έως 12 μήνες 

μετά την 

υπογραφή της 

Σύμβασης  

2η Παράδοση 

έως 6 μήνες 

μετά την 

προηγούμενη 

συμβατική 

τμηματική 

προθεσμία  

3η Παράδοση 

έως 6 μήνες 

μετά την 

προηγούμενη 

συμβατική 

τμηματική 

προθεσμία 

4η Παράδοση 

έως 6 μήνες 

μετά την 

προηγούμενη 

συμβατική 

τμηματική 

προθεσμία 

Σύνολο 

1. Τεμ. 2 2 2 3 9 

2. Τεμ. 1  1  2 

3. Set  1   1 

 

Άρθρο 7ο – Τιμές Μονάδος 

Οι τιμές μονάδος είναι σε Ευρώ και ενιαίες γα όλες τις Αποθήκες/Εγκαταστάσεις 

παράδοσης των υλικών. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και οι σχετικές 

δαπάνες για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες ή Εγκαταστάσεις Υ/Σ του 

ΔΕΔΔΗΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όπως θα καθορίζεται κατά περίπτωση, επάνω σε 

αυτοκίνητο του Αναδόχου, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986, 

όπως ισχύει, που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με βάση το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο 

παράδοσης. Επισημαίνεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και τα κόστη των δοκιμών 

που πρόκειται να εκτελεστούν καθώς και η παράδοση τουλάχιστον τριών καταγραφέων 

κραδασμών με το πέρας εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Οι τιμές μονάδας για το είδος 3 θα είναι σταθερές. 

Οι τιμές μονάδας θα αναπροσαρμόζονται μόνο για τα είδη 1 και 2, βάσει του πιο κάτω τύπου 

αναπροσαρμογής: 

 

𝑃 = 𝑃0 ∗ (0,50 + 0,20
𝐶𝑈

𝐶𝑈0
+ 0,15

𝑀𝐿

𝑀𝐿0
+ 0,10

𝑂𝐼𝐿

𝑂𝐼𝐿0
+ 0,05

𝑆𝑇

𝑆𝑇0
) 

Όπου: 

Ρ0 = Η βασική τιμή της προσφοράς σε ΕΥΡΩ 

Ρ = Η αντίστοιχη τιμή μετά την αναπροσαρμογή. 

CU0 = LME Cash Seller & Settlement τιμή ανά τόνο ηλεκτρολυτικού χαλκού την έβδομη 

(7η) ημέρα πριν την ημέρα κατάθεσης προσφορών. (Οι τιμές δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα: https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper). 

CU = Η ως άνω τιμή κατά την ημέρα έναρξης της εκάστοτε συμβατικής τμηματικής 

παράδοσης του υλικού. 

ML0 = Η τιμή του μαγνητικού χάλυβα (Goes Conv.) κατά τον μήνα κατάθεσης 

προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Οι τιμές δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα: https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html). 

ML = Η ως άνω τιμή κατά τον μήνα έναρξης της εκάστοτε συμβατικής τμηματικής 

παράδοσης του υλικού. 

OIL0 = Η τιμή λαδιού Μ/Σ (Mineral Oil) κατά τον μήνα κατάθεσης προσφορών, όπως 

δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή ευρίσκεται στο site: 

https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html). 



OIL = Η ως άνω τιμή κατά τον μήνα έναρξης της εκάστοτε συμβατικής τμηματικής 

παράδοσης του υλικού. 

ST0 = Η τιμή χάλυβα θερμής έλασης (Hot Steel) κατά τον μήνα κατάθεσης προσφορών, 

όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή ευρίσκεται στο site: 

https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html). 

ST = Η ως άνω τιμή κατά τον μήνα έναρξης της εκάστοτε συμβατικής τμηματικής 

παράδοσης του υλικού. 

Όπου: 

Ημέρα έναρξης της κάθε συμβατικής τμηματικής παράδοσης ορίζεται ως: 

 Η ημέρα θέσης σε ισχύ της Σύμβασης για την πρώτη τμηματική παράδοση. 

 Η ημέρα της πρώτης συμβατικής παράδοσης για τη δεύτερη τμηματική παράδοση. 

 Η ημέρα της δεύτερης συμβατικής παράδοσης για την τρίτη τμηματική παράδοση. 

 Η ημέρα της τρίτης συμβατικής παράδοσης για την τέταρτη τμηματική παράδοση. 

 Η ημέρα θέσης σε ισχύ τυχόν Συμπληρωμάτων για τα υλικά που περιλαμβάνονται 

σε αυτά (εκτός των ανταλλακτικών). 

Μήνας έναρξης της κάθε συμβατικής τμηματικής παράδοσης ορίζεται ως: 

 Ο μήνας θέσης σε ισχύ της Σύμβασης για την πρώτη τμηματική παράδοση. 

 Ο μήνας της πρώτης συμβατικής παράδοσης για τη δεύτερη τμηματική παράδοση. 

 Ο μήνας της δεύτερης συμβατικής παράδοσης για την τρίτη τμηματική παράδοση. 

 Ο μήνας της τρίτης συμβατικής παράδοσης για την τέταρτη τμηματική παράδοση. 

 Ο μήνας θέσης σε ισχύ τυχόν Συμπληρωμάτων για τα υλικά που περιλαμβάνονται 

σε αυτά (εκτός των ανταλλακτικών). 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

  Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

συμφωνούνται με την παρούσα σύμβαση. Ακόμα ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του 

υλικού για 36 μήνες από την ημερομηνία της παραλαβής. Αν στο διάστημα αυτό το υλικό 

παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε 

ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, να το επισκευάσει, να 

το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να 

πληρωθεί γι’ αυτό. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για κάθε 

θετική ζημία που του προκάλεσε η κακή κατάσταση ή λειτουργία του υλικού, αλλά η 

αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

Ποινικές Ρήτρες 

1. Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται σε 0,5% της 

συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 20% της συμβατικής 

αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος. 

2. Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης του 

υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες ή Εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, αφού αφαιρεθεί το χρονικό 

διάστημα από την αναγγελία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της σχετικής Εντολής Παραλαβής Υλικού, καθώς και κάθε άλλη καθυστέρηση για την 

οποία ευθύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ. 



Σε περίπτωση αναγγελίας ετοιμότητας για παρουσίαση του υλικού της ίδιας τμηματικής 

παράδοσης προς επιθεώρηση (ή προσκόμισης πιστοποιητικών) περισσότερες της μίας (1) 

φορές λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων επιθεώρησης (ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών), 

ο χρόνος που θεωρείται αιτιολογημένος για το μη καταλογισμό ποινικής ρήτρας, είναι μόνο 

αυτός που μεσολαβεί από την τελευταία αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την έκδοση της Εντολής 

Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ), με την οποία έγινε η επιτυχής ποιοτική παραλαβή του υλικού. 

Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής που θα 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς (δελτίο αποστολής, φορτωτική) και θα είναι 

υπογεγραμμένο από τον αποθηκάριο/εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Ποινική Ρήτρα λόγω μη επίτευξης εγγυημένων μεγεθών (απώλειες Μ/Σ). Εφαρμόζονται 

τα αναφερόμενα στο Παράρτημα της Τεχνικής Περιγραφής.  

 


