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ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΑ – 42116 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 

«Προμήθεια και εγκατάσταση Ερμαρίων στο ΕΚΕΕ Αγίου Στεφάνου Αττικής» 
 

ΤΕΥΧΟΣ 10 
 

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 στο έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ερμαρίων 
στο ΕΚΕΕ Αγίου Στεφάνου Αττικής», 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: 45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες, 31219000-4 Προστατευτικά 

ερμάρια 
 

Προϋπολογισμός Έργου:  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό 

του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

 
Προθεσμία πέρατος: πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. 

 
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.), ή 
(β)  σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

(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,  

(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 θα πρέπει: 

Β.1 Να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα και το ειδικό 

επάγγελμά τους, να είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας  

http://www.admie.gr/
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και 

Β.2 Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση σε παρόμοιες εργασίες, με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού  όπως αυτή θα αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους πίνακες παρομοίων έργων, 

που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από τον διαγωνιζόμενο την τελευταία τριετία. 

στο ανωτέρω κριτήριο, στοιχεία, κατατίθενται στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς. 

Η μη ικανοποίηση του ανωτέρω κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς.  

 

Γ.  Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παρουσιάζουν θετικό άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) και των τυχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους (αν πρόκειται 

για Α.Ε. ή ΕΠΕ) ή σύμφωνα με τις δηλώσεις Ε3 (αν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες). 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν 

αθροιστικά τα κριτήρια  των παραγράφων Β και Γ. 

Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη 15:00. 

 

Κατάθεση εγγράφων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος, γραφείο 410, 

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

 

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών: ενενήντα (90) 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: 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ με την πιστοποιημένη 

ολοκλήρωση των εργασιών και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

κάθε φορά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr

