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                                                                                                 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 3167/14-10-2019 Διακήρυξης 
 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 
 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3167/14-10-2019  Διακήρυξης και των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 
 
Ερώτημα 1: 
Σχετικά με το χρόνο παράδοσης των μηχανημάτων, ως χρόνος διάρκειας της σύμβασης στο 
κείμενο της διακήρυξης ( βλ. § 1.4, §6.1, Παράρτημα VI - Άρθρο 4 ) ορίζεται το χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο παράρτημα I Μελέτη ( A §1.5.3 & Β § 1.4.3) 
που προσαρτάται στη διακήρυξη ως χρόνος παράδοσης ορίζεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. Παρακαλούμε να μας παρέχετε διευκρινήσεις 
σχετικά με το χρόνο παράδοσης. 
 
Διευκρίνηση 1: 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες και όχι τρεις (3) μήνες που εκ παραδρομής 
αναφέρεται στη διακήρυξη, για όλα τα ζητούμενα οχήματα.  
 
Ερώτημα 2: 
Σχετικά με την § 2.4.3.1 , εδάφιο Τεχνική προσφορά σελ 27 4β και σελ  28 8β απαιτείται η 
παράδοση των μηχανημάτων ως έτοιμα για κυκλοφορία. Στο παράρτημα I Μελέτη ( A §1.8 & Β § 
1.4.4 ) που προσαρτάται στη διακήρυξη, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει το Δήμο σας στην 
διαδικασία της έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας, ενώ η έκδοση αυτών θα γίνει με μέριμνα του 
Δήμου σας. Παρακαλούμε να μας παρέχεται διευκρινήσεις για την ως άνω απαίτηση της 
διακήρυξης. 
 
Διευκρίνηση 2: 
Σχετικά με την παράδοση όλων των ζητούμενων μηχανημάτων (και για τις δύο ομάδες) 
διευκρινίζεται ότι απαιτείται αυτά να παραδοθούν έτοιμα για κυκλοφορία.  
 
Διευκρίνιση 3: 
Τέλος διευκρινίζεται ότι στις σελ 27 και 28 της διακήρυξης, άρθρο τεχνικής προσφοράς για τις 
ομάδες 1 και 2 αντίστοιχα εκ παραδρομής αναφέρεται:   
«……Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (πλαίσιο – υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να 
κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης…». 
Η παραπάνω παράγραφος αντικαθίσταται με την  ορθή που  είναι: 
«……Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (πλαίσιο – υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να 
κατατεθεί με την παράδοση του οχήματος…». 
 

Για την Επιτροπή διενέργειας 
 

                                                                                                                                 Παλαιολόγου Άννα 
 


