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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 9 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

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 ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση των 

παραλλαγών Γ.Μ. 400kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. 

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: 31321100, 45314310. 

Προϋπολογισμός Έργου:  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€2.250.000,00) χωρίς ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.  
Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ €337.500,00  
(ποσοστό 15% του προϋπολογισμού, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του 
ν.4412/2016). 

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της 
προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία (15%). 
 
Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια 

Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή 

και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

Προθεσμίες πέρατος : 
Οι εργασίες παραλλαγής Γ.Μ. 400kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης θα ολοκληρωθούν σε 210 ημέρες από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα: 



Διακήρυξη  ΔΕΑ-41954           Τεύχος 9 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» 

                                                    

                                              

 
        Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Ταμείο  

 Περιφερειακής Ανάπτυξης              Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                 

  

Σελίδα 2 από 3 

 

(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 
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),  

(δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει 
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

 

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.  Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: 
 

Οι Υποψήφιοι πρέπει: 

Β.1 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, για έργα Βιομηχανικά ́– Ενεργειακά.́ Για αλλοδαπές 
Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις, να είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επαγγελματικό́ 
Μητρώο της χωράς τους, για κατηγορίες έργων ανάλογες με το εν λόγω έργο και να 
μπορούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, να αναλάβουν την 
εκτέλεση τέτοιων έργων. 

Β.2 Να διαθέτουν ως Ανάδοχοι, εμπειρία πλήρους κατασκευής (θεμελίωσης, ανέγερσης και 
ενσυρμάτωσης)  Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς, Υψηλής Τάσης 400kV, με δικτυωτούς 
πύργους και κατ’ ελάχιστο αθροιστικά συνολικού μήκους δικτύου δυόμιση (2,5) 
χιλιομέτρων.    

Γ.  Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Να παρουσιάζουν θετικό άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) και των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις (2016, 2017 και 2018), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. 
 

2. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων,  
 

- Θα πρέπει μία τουλάχιστον από τις Κοινοπρακτούσες Επιχειρήσεις να είναι γραμμένη στο 
Μητρώο των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των χωρών τους, για κατηγορίες έργων 
Βιομηχανικά – Ενεργειακά και οι υπόλοιπες μπορεί να είναι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή 
Τεχνικές Εταιρείες.  

- Η εμπειρία της προηγούμενης παραγράφου Β.2 , εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ότι την 
κατέχουν οι ανωτέρω συμμετέχοντες, θα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της 
Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης Επιχειρήσεων.  

- Τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να πληρούνται από τα μέλη της 
αθροιστικά. 
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Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2020 και ώρα 14.00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 17/07/2020 και ώρα 15.00 

Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος, γραφείο 

410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43 

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: 210 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. 

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:  
 

Α.  Το τίμημα για την προμήθεια του εξοπλισμού και των υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως εξής: 

 
Οι πληρωμές εξοπλισμού και εργασιών θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου, ως 

εξής: 

 Για τα υλικά – Πίνακας Γ’ και Πίνακας L1 του Τεύχους 2 της Σύμβασης (περιλαμβάνονται τα 

έξοδα  μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ): 100% με την πιστοποιημένη 

εγκατάστασή τους στο έργο, 

 Για τις εργασίες – Πίνακας Α και του Πίνακα Β του Τεύχους 2 της Σύμβασης – με βάση τα 

εγκεκριμένα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών». 

 

Β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από 
τη εγκατάστασή του στο Εργοτάξιο. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με 
επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς του Αναδόχου, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τρεισήμισι (3,5) 
ποσοστιαίων μονάδων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω επιτοκίου EURIBOR, το 
συνολικό επιτόκιο επιβάρυνσης του Ανάδοχου θα ισούται με το Περιθώριο. 


