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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα 

̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του 

διαγωνισµού Τ∆-089/21 
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∆ιευκρινίσεις - Τρο̟ο̟οιήσεις Όρων ∆ιαγωνισµού 
 
Ερώτηση 1: 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (σελ. 82) 
ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η ̟αράδοση και θέση σε λειτουργία ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες δηλαδή αρχίζει α̟ό 
……………… 2021 . 
Αίτηµα 
Μετά την ̟ανδηµία οι χρόνοι ̟αράδοσης στην ̟αγκόσµια αγορά έχουν αυξηθεί 
δραµατικά , ως εκ τούτου ζητούµε αλλαγή στην ̟αράδοση σε οκτώ (8) µήνες , αντί 
τέσσερις (4) µήνες. 
 
Α̟άντηση 1: 
α) Στην σελίδα 5 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
 «Η ̟ροµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος 
ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες.» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Η ̟ροµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος 
ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες.» 
 
β) Στην σελίδα 59 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
 «Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει το µηχάνηµα εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την 

ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης.» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει το µηχάνηµα εντός οκτώ (8) µηνών α̟ό την 

ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης.» 
 
 
γ) Στην σελίδα 82 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
 «Η ̟αράδοση και θέση σε λειτουργία ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες…..» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Η ̟αράδοση και θέση σε λειτουργία ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες…..» 
 
Ερώτηση 2: 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σελ. 50) 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Η ̟ερίοδος της εγγυηµένης λειτουργίας ορίζεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό την σύνταξη του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής.  
 
Αίτηµα 
Ο µέγιστος χρόνος εγγύησης α̟ό τον ̟ιστο̟οιηµένο κατασκευαστή µας είναι δύο (2) έτη ο̟ότε 
και ζητούµε να γίνει µείωση α̟ό ̟έντε (5) έτη σε δύο (2) έτη. 

 
Α̟άντηση 2: 
α) Στην σελίδα 50 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
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 «Η ̟ερίοδος της εγγυηµένης λειτουργίας ορίζεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό την σύνταξη του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Η ̟ερίοδος της εγγυηµένης λειτουργίας ορίζεται σε ένα (1) έτος α̟ό την σύνταξη του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής» 
 
 
β) Στην σελίδα 61 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
 «Η ̟ερίοδος της εγγυηµένης λειτουργίας ορίζεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό την σύνταξη του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Η ̟ερίοδος της εγγυηµένης λειτουργίας ορίζεται σε ένα (1) έτος α̟ό την σύνταξη του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής» 
 
 
γ) Στην σελίδα 76 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 
 «Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται α̟ό εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 έτη.» 
 
Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται α̟ό εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος.» 
 
Ερώτηση 3: 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (σελ. 78) 
Το µηχάνηµα θα ̟αραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Τεχνική Βάση του Πειραιά, στο 
κτίριο του µηχανουργείου. Στο χώρο αυτό ̟ρόκειται να α̟οξηλωθούν τρία ̟αλαιά 
µηχανήµατα τα ο̟οία θα µεταφερθούν σε άλλους χώρους ως µουσειακά/εκθεσιακά 
και θα δηµιουργηθεί ο α̟αιτούµενος χώρος για την εγκατάσταση του µηχανήµατος. 
Η µεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνει α̟ό τον ̟ροµηθευτή. 
 
Αίτηµα 
Η εταιρία µας έχει ως αντικείµενο την εµ̟ορία µηχανηµάτων βιοµηχανικού εξο̟λισµού και 
αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση της ̟αράδοσης µηχανηµάτων ε̟ί φορτηγού στην ράµ̟α του 
̟ελάτη. Κατ΄ εξαίρεση α̟οδεχόµαστε να αναλάβουµε την το̟οθέτηση του µηχανήµατος σε 
̟ροσβάσιµο χώρο ̟ου θα µας υ̟οδείξετε εφόσον όµως αυτός ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Παρακαλούµε στον διαγωνισµό να ̟αραβλεφθεί η υ̟οχρέωση 
µετακίνησης µηχανηµάτων ̟ου βρίσκονται στην έδρα σας. 

 
Α̟άντηση 3: 
Στην σελίδα 78 του Τεύχους ∆ιακήρυξης η ̟αράγραφος: 

 «Το µηχάνηµα θα ̟αραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Τεχνική Βάση του Πειραιά, 
στο κτίριο του µηχανουργείου. Στο χώρο αυτό ̟ρόκειται να α̟οξηλωθούν τρία 
̟αλαιά µηχανήµατα τα ο̟οία θα µεταφερθούν σε άλλους χώρους ως 
µουσειακά/εκθεσιακά και θα δηµιουργηθεί ο α̟αιτούµενος  χώρος για την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος.  

Η µεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνει α̟ό τον ̟ροµηθευτή.» 
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Τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Το µηχάνηµα θα ̟αραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Τεχνική Βάση του Πειραιά, 
στο κτίριο του µηχανουργείου. Στο χώρο αυτό ̟ρόκειται να α̟οξηλωθούν τρία 
̟αλαιά µηχανήµατα τα ο̟οία θα µεταφερθούν σε άλλους χώρους ως 
µουσειακά/εκθεσιακά και θα δηµιουργηθεί ο α̟αιτούµενος  χώρος για την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος. 

Η ΣΤΑΣΥ θα βρεί ή θα δηµιουργήσει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση του 
µηχανήµατος. 

Η µεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνει α̟ό τον ̟ροµηθευτή.» 
 
Ερώτηση 4: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (σελ. 76) 
Σε ̟ερί̟τωση βλάβης εντός εγγύησης όλο το κόστος α̟οκατάστασης ̟ου αφορά 
εργασία και υλικά θα ε̟ιβαρύνει τον ̟ ροµηθευτή. Σε ̟ ερί̟τωση βλάβης µετά το ̟ έρας 
της εγγύησης η ΣΤΑΣΥ.ΑΕ ε̟ιβαρύνεται µόνο το κόστος του υλικού µετά α̟ό 
έγγραφη ̟ροσφορά του συντηρητή και ο συντηρητής είναι υ̟οχρεωµένος να το 
το̟οθετήσει χωρίς ε̟ι̟λέον χρέωση. Ε̟ίσης η ΣΤΑΣΥ.ΑΕ µ̟ορεί να ̟ροµηθευτεί α̟ό 
άλλη ̟ηγή το ανταλλακτικό και ̟αραµένει στην υ̟οχρέωση του ̟ροµηθευτή να το 
το̟οθετήσει χωρίς ε̟ιβάρυνση. 
 
Αίτηµα 
Η εταιρία µας αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση αντικατάστασης ανταλλακτικών άνευ χρέωσης για 
βλάβες ̟ ου αφορούν ε̟ισκευές εντός εγγύησης, για τις ο̟οίες α̟οδεικνύετε ότι δεν ̟ ροκλήθηκαν 
λόγο κακής χρήσης του µηχανήµατος. Μετά το ̟έρας της εγγύησης ισχύει ο τρέχον 
τιµοκατάλογος service. Παρακαλούµε στο συγκεκριµένο εδάφιο να ̟ροβλέ̟εται η υ̟οχρέωση 
δωρεάν το̟οθέτησης µόνο για το διάστηµα ̟ου το µηχάνηµα βρίσκεται εντός εγγύησης . 
 
Α̟άντηση 4: 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης. 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών ορίζεται η 25η 

Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 αντί της ορισθείσας για την 18η Φεβρουαρίου 2022 
και ώρα 14:00. 

Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 3η Μαρτίου 2022 και ώρα 
10:30  αντί της ορισθείσας για την 24η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30.  
 
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά 
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-089/21. 
 
 
 
 

Χαράλαµ̟ος ∆αµάσκος 
Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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