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ΔΕΑ - 407213 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ» 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

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 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους εκπαίδευσης οκτώ (8) μισθωτών του ΑΔΜΗΕ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα 

αναλάβει την προμήθεια «Συστήματος ανίχνευσης βλαβών υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων». 

 

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: Ονοματολογία CPV 31682210-5  Όργανα & εξοπλισμός ελέγχου      

 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 22PROC011637674 

 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2022/S 224-644316  

 

Προϋπολογισμός αντικειμένου της σύμβασης:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε €425.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

www.admie.gr
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Σελίδα 2 από 2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 
 

Χρόνοι Παράδοσης: 
 

Η παράδοση του παραπάνω υλικού θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης, στην Αποθήκη 1847 (402) της Εταιρείας, Αγίας Άννης 70, Αιγάλεω, πάνω σε όχημα του 
Αναδόχου. 

    

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00 μ.μ. 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  22 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Σύστημα Ανίχνευσης Βλαβών Υπογείων και Υποβρυχίων Καλωδίων, 
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TD01 Ιούνιος 2022. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπαιδεύσει οκτώ (8) μισθωτούς του ΑΔΜΗΕ, 
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή της εταιρείας. Η εκπαίδευση θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει το χειρισμό του εξοπλισμού και όλες τις 
τεχνικές εντοπισμού κάθε είδους σφάλματος (θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση).  
Θα κατατεθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης προς έγκριση. 
Στη φάση της διακήρυξης θα πρέπει επίσης να κατατεθεί ενδεικτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (περιεχόμενο και διάρκεια). Όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (παρουσιάσεις, 
εγχειρίδια κ.λπ.) θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

1  €425.000,00 


