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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΛΠ 1653 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 

 

Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 20 MW για τον ΑΣΠ Θήρας, 
για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2022 (Ιούλιος – Αύγουστος 2022) 

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω Διακήρυξης, εκδίδεται προκειμένου να : 
• επιμερίσει την καθαρή ισχύ των ζητούμενων προς μίσθωση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) 

σε δύο Ομάδες, των 10MW η κάθε μία. 
Η συμμετοχή είναι δυνατή για μία (1) Ομάδα ή περισσότερες χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για 
την κάλυψη του συνόλου της ισχύος παρά μόνο της επιμέρους ζητούμενης. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, βάσει χαμηλότερου τιμήματος ανά Ομάδα. 
Ο προϋπολογισμός των €2.230.000 (1η Ιουλίου 2022 έως 31.08.2022 και δυνατότητα παράτασης 
έως 30.09.2022 ) επιμερίζεται σε €1.115.000 ανά Ομάδα 

• αντικαταστήσει το έντυπο οικονομικής προσφοράς, με το συνημμένο στο παρόν, για ισχύ 10 
MW. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για τις δύο Ομάδες θα υποβληθούν δύο έντυπα 
οικονομικής προσφοράς. 

• τροποποιήσει την παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, ως εξής: 

«4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται σε : 
 € 22.300 σε περίπτωση συμμετοχής για μία Ομάδα  
 € 44.600 σε περίπτωση συμμετοχής για δύο Ομάδες 

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου να 
καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ 
ενός μέλους αυτής». 

Η ΕΕΣ θα συνοδεύεται από επεξηγηματική επιστολή στην οποία θα αναφέρεται η 
προσφερόμενη ισχύς.  

• παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18.03.2022. 

2.  Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, 
παραμένουν ως έχουν. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα τεύχη της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
 

Ο Προσφέρων 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τιμ/νη 
Ισχύς 
(MW) 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμές Μονάδας ΤΙΜΗΜΑ (€) 

€/MW & ΗΜΕΡΑ €/MW & ΩΡΑ   

Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς   
Λειτουργία H/Z μέχρι 16  
ώρες ημερησίως 10 Ημέρες 54          

 Stand - By για λειτουργία 
εντός 24 ωρών 10 Ημέρες 8           

Λειτουργία πέραν των 16  
ωρών ημερησίως 10 Ώρες 20           

Λειτουργία  μέχρι 16  ώρες 
ημερησίως κατ' ενάσκηση 
του δικαιώματος 
προαίρεσης (option) 

10 Ημέρες 20           

Stand - By  για λειτουργία 
εντός 24 ωρών κατ' 
ενάσκηση του δικαιώματος 
προαίρεσης (option) 

10 Ημέρες 10           

ΣΥΝΟΛΟ  
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