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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΑ – 407901
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 420 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ»

ΤΕΥΧΟΣ 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
προμήθεια: «ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 420 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ» ως εξής :
Είδος 1 : Τριάντα τρία (33) τεμ. Αποζεύκτες 420 kV υπαίθριου τύπου, μονοπολικοί με
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας και ένα γειωτή (403.11).
Είδος 2 : Τρία (3) τεμ. Αποζεύκτες 420 kV υπαίθριου τύπου, μονοπολικοί με ηλεκτροκίνητο
μηχανισμό λειτουργίας και ένα γειωτή (403.11), με σύστημα παρακολούθησης
κατάστασης του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, συνυπολογίζοντας το
τυχόν κόστος δοκιμών.
Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού,
Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr.
Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.
Κωδικός αριθμός αναφοράς: CPV: 31212000-5
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2019/S 126-309427
Προϋπολογισμός: Ο εκτιμώμενος συνολικός Προϋπολογισμός του αντικειμένου του
Διαγωνισμού, ανέρχεται σε € 471.900,00 εκ του οποίου το ποσό των € 363.000,00 αφορά στην
υπό ανάθεση ποσότητα και το ποσό των € 108.900,00 το δικαίωμα προαίρεσης, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό ύψους 30 %.
Το παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο
προσφοράς.
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται ως εξής:
Τα υλικά θα είναι έτοιμα για επιθεώρηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ισχύος
της σύμβασης.
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:
(α)
σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
(β)
σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
(γ)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων-ΣΔΣ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκόσμιου
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(δ)

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA), ή είναι στη
διαδικασία υπογραφής της (παρατηρητές),
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Διευκρινίζεται ότι, από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκλείονται σε καμία
περίπτωση χώρες που είναι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης κατά το
στοιχείο (γ), συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών – observers – καθώς και
χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες προώθησης και αμοιβαίας προστασίας
επενδύσεων ή ανάλογες οικονομικές συμφωνίες / συμβάσεις με την Ελλάδα.
(Σημειώνεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς, ενώ απαιτείται εφόσον επιλεγούν κατά την
υπογραφή της σύμβασης).

για τους οποίους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α)
και οι οποίοι καλύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια (άρθρο 11 της διακήρυξης):
Β. Τεχνικά & Επαγγελματικά Κριτήρια
Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του προσφέρει το ζητούμενο
υλικό/εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Τεύχος 3 “TΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ”.
Τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία κατατίθενται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς.
1. Δήλωση Συμφωνίας (Statement of Compliance) του προσφερόμενου υλικού/εξοπλισμού
με τις απαιτήσεις του Τεύχους 3 «Τεχνική Περιγραφή» και των τεχνικών παρατηρήσεων της
διακήρυξης.
2. Κατάλογος Οικονομικών Φορέων τους οποίους έχει προμηθεύσει ο προσφέρων τα
τελευταία τέσσερα (4) χρόνια τουλάχιστον είκοσι (20) τεμ. Αποζευκτών 420kV, όμοιου τύπου
με αυτού της παρούσας Διακήρυξης ο οποίος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ικανοποιητικά
χωρίς προβλήματα τα τελευταία δύο (2) χρόνια.
3.

Πιστοποίηση κατά ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής του υλικού/εξοπλισμού.

Η μη ικανοποίηση των επιμέρους απαιτήσεων του ανωτέρω κριτηρίου τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητα (Β) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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Γ.

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι

Οικονομικοί

Φορείς

πρέπει

να

διαθέτουν

την

απαιτούμενη

οικονομική

–

χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα, το άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και των τυχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των
τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων να είναι θετικό.
Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών
τελευταίων οικονομικών χρήσεων διπλάσιο του προϋπολογισμού.
Ο ανωτέρω μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών αιτιολογείται ειδικώς λόγω των
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών που αφορούν τη φύση της προμήθειας, και συγκεκριμένα του
υψηλού του προϋπολογισμού, των ιδιαιτέρων τεχνικών απαιτήσεων για την υλοποίησή της,
καθώς και της ανάγκης για την εμπρόθεσμη υλοποίησή της.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων, τα μέλη της δύνανται να
πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων Β και Γ, πλην των κριτηρίων για τα οποία
ρητά υπάρχει διαφορετική απαίτηση.
Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 04.09.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 : 00΄π.μ.
Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος,
γραφείο 410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43.
Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: Εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Τα φυλλάδια των οδηγιών λειτουργίας-συντήρησης
και βλαβών να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214
1216, ηλεκτρονική διεύθυνση : aepp@aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των
προσφυγών αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.
Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με άρθρο 5 του τεύχους 5 «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)».
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