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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Νο2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μίσθωση είκοσι ενός (21) καινούργιων ή
μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων
μικρομεσαίας κατηγορίας, κυβισμού 12001400cc, για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12)
μηνών και για διάνυση ετησίως κατά μέσο
όρο 30.000 km

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 τροποποιείται το αντικείμενο της ανωτέρω Πρόσκληση ως ακολούθως:
1. Τροποποιείται το αντικείμενο των Τευχών 1, 2 & 3 της Πρόσκλησης, καθώς και το έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ως εξής:
«Μίσθωση είκοσι ενός (21) καινούργιων ή μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων, μικρομεσαίας
κατηγορίας, κυβισμού 1200-1400cc για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών και για διάνυση ετησίως
κατά ανώτατο όριο 30.000 km και μίσθωση ενός (1) καινούργιου ή μεταχειρισμένου επιβατηγού
οχήματος κυβισμού 1600-1800cc, για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών και για διάνυση ετησίως
κατά ανώτατο όριο 40.000 km ».
2. Τροποποιείται το άρθρο 11 του τεύχους 2 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ) παρ. 11.1.2 & 11.1.3 της
Πρόσκλησης ως εξής:
«Σε περίπτωση βλάβης του αμαξώματος ή των μηχανικών μερών, ή ατυχήματος από οποιαδήποτε αιτία
και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα, η Εκμισθώτρια υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα, με
άλλο, μέχρις ότου το πρώτο επισκευαστεί, εντός 24 – 48 ωρών. Οι αντικαταστάσεις θα γίνονται στην
έδρα του Εκμισθωτή.
3. Συμπληρώνεται το άρθρο 11 του τεύχους 2 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ) παρ. 11.2.1 της Πρόσκλησης
ως εξής:
« Η μισθώτρια πρέπει πάντοτε να έχει υπό τον έλεγχό της το αυτοκίνητο και να ειδοποιεί εγκαίρως
εντός 24 – 48 ωρών και εγγράφως την Εκμισθώτρια για οποιοδήποτε λόγο έχασε τον έλεγχο ή την
κατοχή του αυτοκινήτου, δεν θα πρέπει δε να επιτρέπει την εκτός της Ελληνικής Επικράτειας έξοδο
του αυτοκινήτου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.»
4. Συμπληρώνεται το άρθρο 12 του τεύχους 2 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ) της Πρόσκλησης ως εξής:
«Η μισθώτρια θα πρέπει να απαιτεί από τους οδηγούς να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας προς αποτροπή κλοπής του μισθωμένου αυτοκινήτου.»
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5. Συμπληρώνεται το άρθρο 3, παρ. 3.2.Γ.2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΙΛΣΜΟ Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του
τεύχους 1 της Πρόσκλησης, ότι :
«Οι προσφέροντες υποχρεούνται να διαχειρίζονται ενεργό στόλο οχημάτων. Για τον έλεγχο και
πιστοποίηση του παραπάνω εξοπλισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν
στην αίτησή τους αναλυτική κατάσταση με τα οχήματά τους (στόλος οχημάτων της εταιρείας).»
6. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προθεσμία υποβολής προσφορών για την Τρίτη 06.09.2022 και
Ώρα 11:00 π.μ.
7. Οι λοιποί όροι της Αρχικής Πρόσκλησης και του Συμπληρώματος Νο 1 που δεν τροποποιούνται με το
παρόν Συμπλήρωμα Νο 2, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.
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