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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- 1200078279
Η ΔΕΗ ΑΕ ( www.dei.gr ), εφ εξή ς ΔΕ Η ΑΕ ή Δ ΕΗ ή Επι χείρη ση ,
γνωστοποιεί σύμφωνα µε τις διατάξεις :
• του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ́147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β
του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας,
λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/2016 και
• της παρούσας διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε.,
στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο1 της υπ’ αριθμόν
(1200078279) Διακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια αισθητήριων ταλάντωσης
ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου», σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται
ότι:
1 Στο τεύχος «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» τροποποιείται
η παράγραφος 1.2 και 2 του Άρθρου 2 ως εξής:
1.2 Εμπορικών Οίκων οι οποίοι θα δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν για την εν λόγω
προμήθεια με τον κατασκευαστικό Οίκο Bently Nevada.
Στην περίπτωση αυτή ο Κατασκευαστικός Οίκος (Bently Nevada) ή εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος του θα πρέπει να υποβάλει, δεόντως υπογεγραμμένη, δήλωση –
δέσμευση συνεργασίας με τον Εμπορικό Οίκο για την προμήθεια των αιτουμένων
υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Διακήρυξης.
2.

Tα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και κατά την παράδοσή τους και επί ποινή μη
παραλαβής τους θα συνοδεύονται από certificates of conformance που εκδίδει ο
Κατασκευαστικός Οίκος, βάσει του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει.

2. Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.
Τα τεύχη της σχετικής διακήρυξης καθώς και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής,
διατίθεvται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ AE
https://www.dei.gr /->Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ή με απ’ ευθείας πρόσβαση στο :
https://eprocurement.dei.gr και την χρήση εύρεσης.
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