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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΣΣΜ/ΠΤΔΜ-1278
ANTIKEIMENO: Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στους
Υποσταθμούς (ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με
διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, (εφεξής ΑΔΜΗΕ ή Εταιρεία), τα κεντρικά γραφεία της
οποίας εδρεύουν στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισσού ,Αθήνα και εδώ ο Περιφερειακός
Τομέας Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο 14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης - Πτολεμαίδος Δήμου
Κοζάνης του Νομού Κοζάνης, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του
Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της
παραγράφου 7 του άρθρου 222, τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση
αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου για τον περιοδικό έλεγχο και
συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στους Υποσταθμούς (ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής
Τάσης (ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000
,00 ) ευρώ.
Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου θα είναι σε ευρώ, σταθερή και θα είναι
αποτέλεσμα των υπολογισμών των διαγωνιζομένων, θα βασίζεται απόλυτα στην δική τους
γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε
περιγραφή ή δήλωση της εταιρείας.
Δεν θα πρέπει στην προσφερόμενη τιμή να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, τον οποίο όμως
απαραίτητα θα δηλώσουν οι διαγωνιζόμενοι στο συνημμένο τιμολόγιο.
3. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε φάκελο κλειστό με ειδική ένδειξη ότι
πρόκειται για προσφορά του συγκεκριμένου Διαγωνισμού ο οποίος θα εμπεριέχει τον
φάκελο Α’ (τεχνική προσφορά - τυπικά δικαιολογητικά) και τον φάκελο Β’ (οικονομική
προσφορά) σφραγισμένος.
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό
4.1 Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
(Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών), οι οποίοι καλύπτουν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14οχιλ. ΚΟΖΑΝΗΣ– ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 50100 ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Θ.13, ΤΗΛ: +30 2461096700, FAX : +30 2461096549 www.admie.gr

4.1.1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα:
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας,
δωροδοκίας
διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει,
δόλιας χρεοκοπίας
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε
κείμενη νομοθεσία.
Τρομοκρατίας
Παιδικής εργασίας
Μη καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Σοβαρούς ψευδούς δηλώσεως
Αθέμιτου τρόπου επηρεασμού αποφάσεων, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών,
παραπλανητικές πληροφορίες

















5.

Ο Φάκελος Α΄ θα πρέπει να εμπεριέχει μόνο τα κάτωθι :

α)

Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής στο ΙΚΑ ή βεβαίωση πληρωμής των
οφειλών μετά από διακανονισμό από τον αρμόδιο Φορέα.
β) Φορολογική ενημερότητα μη οφειλής στην Εφορία ή βεβαίωση πληρωμής των
οφειλών μετά από διακανονισμό από τον αρμόδιο Φορέα.
γ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ποσού 200,00 ΕΥΡΩ.
(συνημμένα υποδείγματα).
δ) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παράγραφος 2.1 (συνημμένο υπόδειγμα).
ε) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παράγραφος 2.2.1, α Για Α.Ε.
στ) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παράγραφος 2.2.2, α. Για Ε.Π.Ε.
ζ) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παράγραφος 2.2.3, α. Για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
η) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παράγραφος 2.2.5.1 Για Αλλοδαπές
Επιχειρήσεις .
θ) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παραγράφους 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.2.
Για Κοινοπραξίες.
ι) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων Διακήρυξης παραγράφους 2.4, 2.11, 2.13.
(συνημμένα δύο υποδείγματα για τις παραγράφους 2.4 & 2.13).
κ) Υπεύθυνη δήλωση: για ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, όπου ο ανάδοχος θα
δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει την ανάθεσή του στην Επιθεώρηση Εργασίας και
θα την προσκομίσει επικυρωμένη στην υπηρεσία μας.
λ) Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
μ) Αντίγραφο του πιστοποιητικού του ως αναγνωρισμένη εταιρεία ή φ.π σύμφωνα
με τις ΚΥΑ 618/43/03.01.05 & 17230/671/01.09.05 & 17230/671/01.09.05Β
- Αντίγραφο του πιστοποιητικού του σειράς ISO 9000.
- Πλήρη στοιχεία (φυλλάδια και πιστοποιητικά) για ανταλλακτικά και εξαρτήματα
που πιθανόν θα χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα οποία θα
πληρούν της απαιτήσεις του ΕΝ-3, κατά περίπτωση εθνικών προτύπων
(ΕΛΟΤ,DIN, BS κλπ) και θα φέρουν την απαιτούμενη σήμανση.
- Πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ξηρά σκόνη που θα προσφέρει.
ν) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7, παράγρ.2.3 & 2.11 των Γενικών Όρων, οι
ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι
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δεν έχουν κηρυχθεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση κλπ και
ότι αν θα είναι ανάδοχοι θα προσκομίσουν τα ανάλογα Πιστοποιητικά.
6.

Φάκελος Β΄ (οικονομική προσφορά) θα πρέπει να εμπεριέχει μόνο το
τιμολόγιο Προσφοράς.
Ως Τιμολόγιο Προσφοράς θα υποβληθεί το έντυπο της διακήρυξης.

6.1 Η προσφορά που δεν περιλαμβάνει το φάκελο Β θα θεωρηθεί αμέσως άκυρη
χωρίς δικαίωμα ένστασης.
6.2 Προσφορά που τυχόν δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω (α) έως ( v ) θα
θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή
6.3 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.
Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τoν έλεγχο και την συντήρηση των πυροσβεστήρων
των αναφερομένων Υποσταθμών , θα υπογράψει με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΠΤΔΜ
σύμβαση διάρκειας τριών (3) μηνών, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.
6.4 Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα υπογράψει με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. /
ΠΤΔΜ σύμβαση διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για
ένα (1 ) επιπλέον έτος, εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ ,υπόδειγμα της οποίας
επισυνάπτεται.
6.5 Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών της
διακήρυξης θα απορριφθούν.
6.6 Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές
εταιρίες την «’Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων» σύμφωνα
με το συνημμένο τεύχος περί ασφαλίσεων. Το κόστος των ασφαλιστικών
συμβολαίων (ασφάλιστρα) και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ κλπ που θα
αφορούν το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο συγκεκριμένο Έργο θα επιβαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
6.7 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να
τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας για
το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης.
Για το λόγο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υπόδειγμα του συμφωνητικού.
Η πληρωμή του αναδόχου εργολάβου θα πραγματοποιηθεί ανά μήνα σύμφωνα με
το άρθρο 3 της σύμβασης.
6.8 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-05-2017 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ. και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους
ενδιαφερόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραδώσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την
λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας σε σφραγισμένο φάκελο στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας.
14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδος Τ.Κ 501 00
Για τον διαγωνισμό:
ΔΣΣΜ/1278 «Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται
στους Υποσταθμούς (ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας
του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας»
Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών θα γίνει η αποσφράγιση του φακέλου Α΄(τεχνική προσφορά –
τυπικά δικαιολογητικά) σε αίθουσα του 1ου ορόφου του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής
Μακεδονίας, 14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδος . Σε περίπτωση που οι προσφορές είναι
όλες τυπικά αποδεκτές η Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα του φακέλου Β, ειδάλλως σε
μεταγενέστερο χρόνο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν γραπτά για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών (Φάκελος Β)
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Η διακήρυξη διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τα τεύχη της διακήρυξης μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr, στην ενότητα Διακηρύξεις-Διακηρύξεις
ΔΣΣΜ-ΔΣΣΜ/1278 «Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται
στους Υποσταθμούς (ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας»
Έντυπα τεύχη δεν θα διατίθενται από τον ΠΤΔΜ
-

Συνημμένα :
Πίνακας στοιχείων πυροσβεστήρων
Τεχνική προδιαγραφή
Τιμολόγιο Προσφοράς.
Γενικοί Όροι Διακήρυξης.
Υποδείγματα
Υπόδειγμα Συμφωνητικού
Τεύχος περί Ασφαλίσεων
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