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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-191/2019 

Περίληψη: Διακήρυξη ΔKYΟΡ-191 

 Έργο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού 

 εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ 

 Πτολεμαΐδας» 

Το Συμπλήρωμα Νο1 της παραπάνω Διακήρυξης περιλαμβάνει: 

α) Μεταβολή στο Τεύχος 1 από 8 «Πρόσκληση» 

 Την τροποποίηση του περιεχομένου της 3.2.Γ.1 παραγράφου του Τεύχους 1 από 8 

 «Πρόσκληση» της Διακήρυξης, ως ακολούθως: 

“3.2.Γ.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

 Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη/Ένωση αυτών), οι 

οποίοι αποδεδειγμένα  

Α. Έχουν μελετήσει, μετασκευάσει, συναρμολογήσει, εγκαταστήσει, δοκιμάσει 

και θέσει σε λειτουργία Κεφαλές Ταινιοδρόμων, οι οποίες έχουν 

λειτουργήσει επιτυχώς  

ή 

Β. Έχουν μελετήσει, κατασκευάσει και ανεγείρει μεταλλικές κατασκευές 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων με ελάχιστο βάρος μιας ολοκληρωμένης 

κατασκευής, έτοιμης προς χρήση, 10tn. 

Και στις δύο περιπτώσεις Α και Β οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να 

διαθέτουν σε λειτουργία Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών 

πιστοποιημένο με ισχύον Πιστοποιητικό Ποιότητας της σειράς ISO-

9001:2015 από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και 

Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Συμμόρφωσης EN1090-1 και EN1090-2, 

Execution Class τουλάχιστον 2 (EXC2). 

 Η δυνατότητα των Διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποδεικνύεται με την 

 υποβολή Πίνακα Πελατών (Reference List) που θα περιλαμβάνει κατ’ 

 ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 το είδος του Έργου (ή Έργων) που εκτελέστηκε και το Συμβατικό 

 Τίμημα, 

 την ημερομηνία εκτέλεσης και θέσης σε λειτουργία του Έργου 

 (Έργων), 

 στοιχεία του Πελάτη (ή των Πελατών) με διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail 

 οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύονται 

 τα ανωτέρω. 

Ειδικότερα, προς απόδειξη εκπλήρωσης του κριτηρίου της παραπάνω 

παραγράφου Β, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλα 

στοιχεία με το συνολικό βάρος της μεταλλικής κατασκευής που έχει 

κατασκευάσει. 

Ο Οικονομικός Φορέας, ή Μέλος της Σύμπραξης, ή ο Παρέχων Στήριξη για 

την κατασκευή και ανέγερση του Έργου, θα είναι Εργοληπτική Επιχείρηση, 

εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ, στη 1η τάξη ή ανωτέρα για έργα 

ηλεκτρομηχανολογικά. 
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Ειδικά για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, ο Οικονομικός Φορέας, ή ο 

Υπεργολάβος ή Μέλος της Σύμπραξης που θα κατασκευάσει τα Έργα 

Πολιτικού Μηχανικού, θα είναι Εργοληπτική Επιχείρηση, εγγεγραμμένη στα 

ΜΕΕΠ, στην A2 τάξη ή ανωτέρα για Έργα Οικοδομικά.  

Στην περίπτωση Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αυτές θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένες αντί των ΜΕΕΠ, στα αντίστοιχα επαγγελματικά 

μητρώα της χώρας τους για κατηγορίες έργων ανάλογες με αυτό που 

δημοπρατείται και που, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην χώρα 

τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων. 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει επίσης να ορίσει ονομαστικά ένα 

Διπλωματούχο Μηχανικό που θα αναλάβει την κατασκευή του συνολικού 

Έργου. 

Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα ανωτέρω 

κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων θα απορρίπτεται.” 

β) Την  παράταση του χρόνου υποβολής Προσφορών μέχρι την 11.10.2019  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα Τεύχη της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-191. 


