ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/17.01.2019
Θέμα:

Έγκριση Πρότυπων Τευχών για σύναψη συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και
συναφείς ρυθμίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. Την έγκριση Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων για σύναψη συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, εναρμονισμένων με την ισχύουσα
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (λαμβάνονται δε υπόψη για τον
προσδιορισμό της αξίας της κατά περίπτωση σύμβασης τα αναφερόμενα στο
άρθρο 236 «μέθοδοι υπολογισμού εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων» του
ν. 4412/2016).
2. Τον ορισμό όπως:
2.1 Tα Πρότυπα Τεύχη, σε συνδυασμό με το ν.4412/2016 ως εκάστοτε
ισχύει, συνιστούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων
της ΔΕΗ Α.Ε.
2.2 Τα Πρότυπα Τεύχη δεν τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής στις
εξαιρετικές περιπτώσεις επιλογής αναδόχου οικονομικού φορέα με τη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Για τις περιπτώσεις αυτές τα Πρότυπα Τεύχη θα αποτελούν τη βάση
διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους.
3. Την έγκριση όπως οι ελάχιστες προθεσμίες, μεταξύ της δημοσίευσης του
διαγωνισμού και της παραλαβής προσφορών / αιτήσεων συμμετοχής για τη
σύναψη συμβάσεων αξίας μικρότερης των ενωσιακών ορίων, είναι οι
ακόλουθες:
 Ανοιχτή διαδικασία:
▪ Για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 100.000 Ευρώ: δεκαπέντε
(15) ημέρες
▪ Για συμβάσεις αξίας μικρότερης των 100.000 Ευρώ: δέκα (10) ημέρες
 Κλειστή διαδικασία ή διαδικασία διαπραγμάτευσης:
▪ Παραλαβή αιτήσεων: δεκαπέντε (15) ημέρες.
▪ Παραλαβή προσφορών: Οποιαδήποτε συμφωνηθεί μεταξύ Επιτροπής
και προεπιλεγμένων οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση διαφωνίας
δέκα (10) ημέρες.
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4. Την έγκριση όπως, για τις εγγυήσεις, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
- Εγγύηση Συμμετοχής (ΕΣ):
2% για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 60.000 Ευρώ, με δυνατότητα να
προβλέπεται αυτή και για συμβάσεις μικρότερης αξίας, κατά την κρίση του
έχοντος αρμοδιότητα έγκρισης της διακήρυξης.
- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (ΕΚΕ):
 για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 20.000 Ευρώ, πλην των
συμβάσεων έργων με απλοποιημένες διαδικασίες, ως εξής:
•
•

5% για προμήθειες, υπηρεσίες και συνήθη έργα, με δυνατότητα,
κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και κατά την κρίση του έχοντος
αρμοδιότητα έγκρισης της διακήρυξης, αύξησης μέχρι 10%.
10% για ειδικά έργα.

 για συμβάσεις έργων με απλοποιημένες διαδικασίες κατά την εκτέλεση
τους διενεργούνται κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης δέκα τοις
εκατό (10%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής, οι οποίες
επιστρέφονται άτοκα στον ανάδοχο μετά την αποπεράτωση του έργου.
- Εγγύηση Προκαταβολής (ΕΠ):
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, με επιτόκιο εγκρινόμενο από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, έναντι ισόποσης ξεχωριστής Εγγυητικής
Επιστολής μη συσχετιζόμενης με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 302 του ν. 4412/2016, πλην
των παραγράφων 6 και 7 αυτού.
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