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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΑΘΗΝΑ 10432          

                                 

     Διακήρυξη  :     ΔΥΠ-903005 

                                                              

                                                        Αντικείμενο :  

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 

 

 

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της Διακήρυξης εκδίδεται προκειμένου να 

συμπληρωθούν- τροποποιηθούν τα ακόλουθα: 

1.1 Στο Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» στο άρθρο 3 το περιεχόμενο της παραγράφου 3.2.Γ.1.1 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Να είναι ο κατασκευαστής των ψυγείων Οίκος RUMIA (τωρινή επωνυμία Οίκου 

REMONTOWA LNG SYSTEMS) ή κατασκευαστής / σχεδιαστής των μηχανών 

Οίκος Cegielski ή Wartsila». 

1.2 Στο άρθρο 3 το περιεχόμενο της παραγράφου 3.2.Γ.1.2 αντικαθίσταται ως εξής:   

«Όταν δεν είναι οι Οίκοι ως ανωτέρω, να είναι κάτοχος άδειας (License) για την 

κατασκευή των συγκεκριμένων ψυγείων από τους ανωτέρω. Οι διαγωνιζόμενοι 

πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι οι 

ανωτέρω τους έχουν δώσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και κατασκευαστικά 

στοιχεία και την άδεια (License) για την κατασκευή των ψυγείων». 

1.3 Στο άρθρο 3 το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 

3.2.Γ.1.3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όταν δεν είναι οι αναφερόμενοι Οίκοι της παραγράφου 3.2.Γ.1.1 ή κάτοχος 

άδειας (License) για την κατασκευή των συγκεκριμένων ψυγείων από τους 

ανωτέρω, θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλλουν:»   

1.4 Στο Τεύχος 2 «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» στο άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

1.4.1 το περιεχόμενο της παραγράφου 6.3.2.α.1: 

«Ειδική άδεια ή συμφωνία κατασκευής των συγκεκριμένων ψυγείων από 

τους αναφερόμενους Οίκους της παραγράφου 3.2.Γ.1.1 του τεύχους 1 της 

Διακήρυξης και η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι την παράδοσή τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.1.2 του τεύχους 1 

της Διακήρυξης, όταν ο Οίκος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία».  

 

1.4.2 το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 6.3.2.α.2: 

«Όταν δεν είναι οι αναφερόμενοι Οίκοι της παραγράφου 3.2.Γ.1.1, να 

είναι κάτοχος άδειας (License) για την κατασκευή των συγκεκριμένων 

ψυγείων από τους ανωτέρω:». 

 

Προμήθεια ψυγείων αέρος καύσης 

των Μηχανών Diesel Sulzer 

Cegielski 9RTAF58 του ΑΗΣ 

Λινοπεραμάτων  
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2.  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τις 11.02.2020 και ώρα 

11.00 π.μ. 

 

3.  Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 1 παραμένουν ως έχουν.  

 

 

 


