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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-040/19
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2& 3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ
ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε»

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού Τ∆-040/19
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.
Το άρθρο 1.3. ̟αράγραφος 8 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Η εκ̟λήρωση όλων των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να έχει
ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της
σχετικής Σύµβασης»
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Η εκ̟λήρωση όλων των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να έχει
ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής
Σύµβασης»
Β.
Το άρθρο 1.5. του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 04/07/2019 και ώρα
14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η ο̟οία είναι
̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης http://www.promitheus.gov.gr, την
10.07.2019, ηµέρα Τετάρτη».
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 29η/07/2019 και ώρα
14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η ο̟οία είναι
̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης http://www.promitheus.gov.gr, την
04.07.2019 ».
Γ.
Το άρθρο 3.1.1. ̟αράγραφος 1 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«………………….., ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 10.07.2019 και ώρα 10:30»
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«………………….., ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 03.08.2019 και ώρα 10:30»

∆.
Το άρθρο 6.1.1. ̟αράγραφος 1 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει υλικά εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης»
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Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει υλικά εντός οκτώ (8) µηνών α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης»
Ε.
Το άρθρο 6.2.1. ̟αράγραφος 2 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Ο ανάδοχος θα ̟αραδώσει τα υλικών στα αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε
τους ̟αρακάτω ̟ίνακες:.»
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Ο ανάδοχος θα ̟αραδώσει τα υλικά συνοδευόµενα µε ̟ιστο̟οιητικό EN 10204 2.1.
(Declaration of compliance with the order) του κατασκευαστικού οίκου στα
αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω ̟ίνακες:.»
Ζ.
Το άρθρο 6.2.2. του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής
̟ραγµατο̟οιείται εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Τµηµατικές ̟αραδόσεις εντός του συµφωνηθέντος χρόνου ̟αράδοσης γίνονται δεκτές,
κατό̟ιν αµοιβαίας συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.»
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής
̟ραγµατο̟οιείται εντός οκτώ (8) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Τµηµατικές ̟αραδόσεις εντός του συµφωνηθέντος χρόνου ̟αράδοσης γίνονται δεκτές,
κατό̟ιν αµοιβαίας συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.»
Η.
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ακολούθως:

του Τεύχους ∆ιαγωνισµού τρο̟ο̟οιείται ως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης

Αναθέτουσα Αρχή

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Κριτήριο Ανάθεσης

Η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά βάσει τιµής, ανά κωδικό ΣΤΑΣΥ
ΑΕ.

∆ιάρκεια έργου

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται οκτώ (8)
µήνες

Προϋ̟ολογιζόµενη ∆α̟άνη-

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της σύµβασης
ανέρχεται στο ̟οσό των τετρακοσίων
ογδόντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων
δεκα̟έντε ευρώ και εξήντα ε̟τά λε̟τών
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Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στη
∆ιαδικτυακή ̟ύλη
www.promitheus.gov.gr

489.615,67 συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %
(̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: (394.851,35 €).
03.07.2019

Αντικείµενο της σύµβασης –
CPV

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝΡΟΥΛΕΜΑΝ
(CPV: 44442000-6) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΟ ( Η/Μ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ
ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Ηµεροµηνία έναρξης υ̟οβολής
̟ροσφορών

03.07.2019

Καταληκτική ηµεροµηνία
υ̟οβολής αιτηµάτων για
διευκρινίσεις

18.07.2019

Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών

29.07.2019 και ώρα 14:00

Ηµεροµηνία και ώρα
α̟οσφράγισης ̟ροσφορών

03.08.2019 και ώρα 10:30

Τό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών

Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα

Α̟όφαση Ανάληψης
Υ̟οχρέωσης

Α∆Α ΨΕ4ΙΟΡΛΟ-4ΦΥ,ΨΒΜΟΟΡΛΟΟΒΛ/31.01.2019,9ΟΙ4465ΧΘΞΜ6∆/14.05.2019,612ΡΟΡΛΟ-ΥΗΟ/16.05.2019

Η.
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
« …………….(θα συμπληρωθεί για κάθε Τμήμα και Κωδικό ΣΤΑΣΥ η στήλη «Χρόνος
Παράδοσης» που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις μήνες η στήλη …………….»

Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
« …………….(θα συμπληρωθεί για κάθε Τμήμα και Κωδικό ΣΤΑΣΥ η στήλη «Χρόνος
Παράδοσης» που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ(8) μήνες η στήλη …………….»

Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διαγωνισµού Τ∆-040/19.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Τ∆-040/19

5|6

