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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13.2, ΜΕΡΟΣ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται από τον προσφέροντα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

13.2.Β.1. Ποσότητα και είδος των προσφερόμενων υλικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Για το σκοπό αυτό, οι προσφέροντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Διακήρυξης. 

13.2.Β.2. Δήλωση του τόπου και του εργοστασίου κατασκευής των ΠΜΕ (Είδη Α/Α 1,2,3 και 4). 

Για το εργοστάσιο κατασκευής θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική 

διεύθυνση, απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, 

περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κλπ).  

13.2.Β.3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής των ΠΜΕ καθώς και του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων αισθητήρων ρεύματος, τα οποία να 

καλύπτουν το πεδίο παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών. Σημειώνεται ότι ο 

προσφέρων θα  εγγυάται την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ISO 9001 που 

υποβάλλεται και 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 των 

πιστοποιητικών ISO 9001.  

Επιπλέον, θα υποβάλλεται δήλωση ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

ανανέωση των πιστοποιητικών ISO 9001 των παραπάνω εργοστασίων κατασκευής, καθ’ 

όλη τη διάρκεια τυχόν Σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

13.2.Β.4. Δήλωση συμφωνίας (Statement of Compliance) των προσφερόμενων υλικών με τις 

απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του ΔΕΔΔΗΕ, ΔΔ-397/16.01.2019 και του 

Συμπληρώματος 1/26.06.2020. 

13.2.Β.5. Δήλωση του τύπου  των προσφερόμενων: ΠΜΕ και αισθητήρων ρεύματος.  

13.2.Β.6. Τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: 

1) Kατάλογοι πωλήσεων, αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι 

τιμές μονάδας) ή/και συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή αντίγραφα), από τις οποίες 

θα αποδεικνύεται η ικανότητα του εργοστασίου στην κατασκευή των ΠΜΕ. Οι 

διαπιστεύσεις αυτές θα αφορούν ποσότητα ίση με το 50% τουλάχιστον του αριθμού 

των ΠΜΕ που προβλέπεται στη Διακήρυξη. Οι παραπάνω διαπιστεύσεις θα αφορούν τον 

προσφερόμενο ή παρεμφερή τύπο ΠΜΕ.  

Ως παρεμφερής τύπος ΠΜΕ, θεωρείται ΠΜΕ του ιδίου κατασκευαστή, κατάλληλη για την 

επιτήρηση και τηλεχειρισμό πεδίων ΜΤ με τουλάχιστον 3 διακόπτες. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των ζητούμενων διαπιστεύσεων για 

τους Οίκους, οι οποίοι έχουν προμηθεύσει τον ΔΕΔΔΗΕ με ΠΜΕ του ιδίου ή παρεμφερή 

τύπου (σύμφωνα με τα ανωτέρω). Στην περίπτωση αυτή, ο Οίκος θα πρέπει να 

υποβάλει δήλωση με τους σχετικούς αριθμούς σύμβασης. 

2) Συστατικές επιστολές (πρωτότυπες ή αντίγραφα) που να αναφέρονται στην 

επιτυχημένη εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου ή παρεμφερούς τύπου 

ΠΜΕ σε σημεία επιτήρησης και τηλεχειρισμού ΜΤ.  

Ως παρεμφερής τύπος ΠΜΕ, θεωρείται ΠΜΕ του ιδίου κατασκευαστή, κατάλληλη για την 

επιτήρηση και τηλεχειρισμό πεδίων ΜΤ με τουλάχιστον 3 διακόπτες. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των ζητούμενων διαπιστεύσεων για 

τους Οίκους, οι οποίοι έχουν προμηθεύσει τον ΔΕΔΔΗΕ με ΠΜΕ του ιδίου ή παρεμφερή 

τύπου (σύμφωνα με τα ανωτέρω). Στην περίπτωση αυτή, ο Οίκος θα πρέπει να 

υποβάλει δήλωση με τους σχετικούς αριθμούς σύμβασης. 

13.2.Β.7. Δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της εγγύησης, όπως περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 18 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ-397/16.01.2019 και του Συμπληρώματος 

1/26.06.2020.  
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13.2.Β.8. Πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών για τις προσφερόμενες ή παρεμφερείς 

ΠΜΕ, σύμφωνα με την παρ. 11.1 της Τ.Π ΔΔ-397/16.01.2019 και του Συμπληρώματος 

1/26.06.2020. Τα πιστοποιητικά αυτά θα μπορούν να εμπίπτουν σε οποιαδήποτε εκ των 

στηλών του Πίνακα 6 της παραγράφου 11.1 και θα πρέπει να αφορούν είτε κατ’ 

ελάχιστον τις θύρες της ΠΜΕ με Α/Α 2, 3, 5, 6, είτε την ΠΜΕ ως σύνολο. 

Τα πιστοποιητικά δοκιμών θα πρέπει να προέρχονται από εργαστήριο δοκιμών 

αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, χωρίς περιορισμό ως προς 

το πεδίο δοκιμών (θα δηλώνεται μόνο ο φορέας αναγνώρισης του εργαστηρίου και ο 

αριθμός πιστοποιητικού).  

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των ζητούμενων πιστοποιητικών για 

τους Οίκους, οι οποίοι έχουν προμηθεύσει τον ΔΕΔΔΗΕ με ΠΜΕ του ιδίου ή παρεμφερή 

τύπου. Ως παρεμφερής τύπος ΠΜΕ, θεωρείται ΠΜΕ του ιδίου κατασκευαστή, κατάλληλη 

για την επιτήρηση και τηλεχειρισμό πεδίων ΜΤ με τουλάχιστον 3 διακόπτες. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Οίκος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση με τους σχετικούς αριθμούς 

σύμβασης. 

13.2.Β.9. Συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή της Οδηγίας REACH της Ε.Ε. 

ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 

REACH. 

13.2.Β.10. Ενημερωτικά φυλλάδια για τις προσφερόμενες ΠΜΕ και τους αισθητήρες ρεύματος. 

13.2.Β.11. Συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

13.2.Β.12. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία. 

 

 

 


