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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ : Νο1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή στροβίλου ισχύος του Α/Σ Νο4
τύπου GE LM2500 στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω Διακήρυξης εκδίδεται για να:
1.

Τροποποιήσει το Άρθρο 2 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση» ως εξής :
«Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την
επισκευή στροβίλου ισχύος του Αεριοστρόβιλου Νο4 τύπου GE LM2500 στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ,
τα είδη των οποίων αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα
Α/Α

Ποσότητα
σε τεμάχια
1

1

Part
Number
SMO0683050

2

SMO 9962075

30

3

RAO 16354

30

4

RM 19458

10

5

L50630P01

1

6

L50541P01

1

7

9084M71P02

1

Description
Ελληνικά
Μεταβατικό κομμάτι Α/Σ
LM2500+
Internal Cooling Air Tube
Εσωτερικός αγωγός ψύξης
HSPT Α/Σ LM2500+
Seal Ring Helicoflex
Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
Nimonic90+ARMCO
Nimonic
Ελατηριωτός Τομέας
Spring Seal Sector
Μόνωσης στροβίλου ισχύος.
Ring, Retaining – Bush
Στεγανοποιητικό Μεσαίου
Seal
τμήματος Α/Σ LM2500+
Spacer Ring – “J” Seal
Αποστατικός Δακτύλιος
μεσαίου τμήματος
Seal Aft Outer Liner –
Δακτύλιος στεγανοποίησης
Turbine Mid Frame
TMF Α/Σ LM2500+
Αγγλικά
Transition Case

Τα ανταλλακτικά αφορούν αεριοστρόβιλο κατασκευής GE τύπου LM2500+HSPT με E.S.N
641-151 και W.O.138174.
Ο στρόβιλος ισχύος του (HSPT) είναι κατασκευής Nuovo Pignone με:
Model Number: SMO0165009 και Serial Number: G00922.
Τα προσφερόμενα είδη δύνανται να είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα και επισκευασμένα, με
την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης Certificate of
conformance που θα βεβαιώνει ότι έχουν ωφέλιμη διάρκεια χρήσης 50000 ώρες
λειτουργίας.»
2.

Τροποποιήσει την παράγραφο 6.3.2.1 του Τεύχους 2 «Όρο και Οδηγίες» ως εξής :
«Κατάσταση προσφερομένων ανταλλακτικών χωρίς τις τιμές τους, στην οποία θα πρέπει
κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται:
α/α είδους διαγωνισμού, αριθμός πίνακα αιτούμενων ανταλλακτικών, κωδικός ΔΕΗ,
αριθμός σχεδίου και Ρart Number, περιγραφή,
μονάδα μέτρησης, προσφερόμενη
ποσότητα, τόπος και εργοστάσιο κατασκευής, χρόνος/χρόνοι παράδοσης. Επίσης πρέπει να

υπάρχει σαφής αναφορά, ανά προσφερόμενο είδος, αν πρόκειται για καινούριο ή
επισκευασμένο.»
3.

Τροποποιήσει την παράγραφο 8.4.4 του Τεύχους 2 «Όρο και Οδηγίες» ως εξής :
« Στη συνέχεια:
- Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους,
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους.
Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών και ως προς το
οικονομικό τους μέρος προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη
Διακήρυξη και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Διευκρινίζεται ότι οι τιμές στα προσφερόμενα καινούρια ανταλλακτικά
αξιολογούνται ως έχουν, ενώ οι τιμές αυτών που έχουν δηλωθεί
ως
μεταχειρισμένα (βλέπε 6.3.2.1 του τεύχους Όροι και Οδηγίες), θα
πολλαπλασιάζονται επί 1,5.
Συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας.»

4.

Τροποποιήσει το Άρθρο 6 του Τεύχους 3 «Συμφωνητικό Σύμβασης» ως εξής :
«Η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τη γνωστοποίηση
της ανάθεσης στον Ανάδοχο.
Η παράδοση θα γίνει στον ΑΗΣ Ρόδου, DDP, με ειδοποίηση για επιθεώρηση πριν τη
φόρτωση.»

5. Ορίσει την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 15.02.2019, ώρα 11:00 π.μ.
Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1,
παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

