Α.Π :3604
Αθήνα, 30-07-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σε συνέχεια της δημοσίευσης της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Α.Π:
3472/17-07-2013, για την Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της
εταιρείας Mercedes – Benz σε Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας
Εξαρτημένων στο Δρόμο, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας
στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών
μονάδων στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
σας ενημερώνουμε ότι με την από Α.Π 3602/30-07-2013 εγκεκριμένη από τον Διευθυντή
ΚΕΘΕΑ εισήγηση, τροποποιείται:
Α. η τρίτη παράγραφος του όρου Β.2.- Β΄ Μέρος, της διακήρυξης ως εξής:
Β.2.Απαιτούμενες υπηρεσίες – Παραδοτέα – Χρόνος Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης και
Παράδοσης του Έργου – Τόπος - Τρόπος Παράδοσης
………..
«Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του όλου
έργου, ήτοι της
Διαμόρφωσης - Μετατροπής των δύο (2) οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας, της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και της παράδοσής τους έτοιμων προς
λειτουργία στο ΚΕΘΕΑ με το κλειδί στο χέρι, είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει ως χρόνο παράδοσης χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από τον ανωτέρω χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εντός του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα δύο
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στο ΚΕΘΕΑ, σε πλήρη λειτουργία, στις εγκαταστάσεις που
θα υποδειχθούν από το ΚΕΘΕΑ, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι καλής
λειτουργίας».

Β. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – άρθρο 10 ως εξής (σελ. 43):
ΑΡΘΡΟ 10. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών
σημείων ή εργασιών του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΠΕ θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου για
συνολικό χρονικό διάστημα έως εξήντα (60) ημέρες, στην περίπτωση που η εκτέλεση της
Σύμβασης ή επί μέρους εργασιών της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους
που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο
Ανάδοχος, εντός δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην ΕΠΠΕ και κοινοποιεί στην
Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι
δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να
καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η ΕΠΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή – η οποία
αποφασίζει τελικά - εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε
με αναδρομική ισχύ.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
Γ. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – άρθρο 9 ως εξής (σελ. 43):
ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σελ. 43)
Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του όλου
έργου, ήτοι της
Διαμόρφωσης - Μετατροπής των δύο (2) οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας, της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και της παράδοσής τους έτοιμων προς
λειτουργία στο ΚΕΘΕΑ με το κλειδί στο χέρι, είναι τρεις μήνες (3) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει ως χρόνο παράδοσης χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από τον ανωτέρω χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εντός του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα δύο
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις που θα
υποδειχθούν από το ΚΕΘΕΑ, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι καλής
λειτουργίας.

Δ. Το άρθρο 5 της Διακήρυξης ως προς το χρόνο διενέργειας και ορίζεται νέα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27-8-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00
στον ίδιο τόπο διενέργειας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της υπ΄αρ . Α.Π: 3472/17-07-2013 Διακήρυξης .

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού Οικονομικού

Φρατζέσκα Κωνσταντίνου

