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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών [Τροπο-
ποίηση (Τ-1) Διακήρυξης για την Προμήθεια Οχημάτων – Μηχανημά-
των στο ΠΒΚ (Διακήρυξη 4/2022)]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Φ.600.163/158/94824/Σ.1015/21 Ιουν 22/ΠΒΚ/Δ΄Κ/ΔΠΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η (β) σχετική διακήρυξη, τροποποιείται όπως πα-
ρακάτω:

α. Στη σελ. 18, η παρ. 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια»:

«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν τα τρία
(3) τελευταία έτη (2019,2020,2021) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών, στον τομέα δραστηριο-
τήτων της παρούσας διακήρυξης, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία του/των τμημάτων
για τα οποία συμμετέχουν.»

β. Στη σελ. 18, η παρ. 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότη-
τα»:

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών (2019,2020,2021), να έχουν εκτελέσει σύμβαση ή συμβάσεις  προμηθειών στον
τομέα δραστηριοτήτων της παρούσας διακήρυξης, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με την
εκτιμώμενη αξία του/των υπόψη τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό της πα-
ρούσας.»

γ. Η Προσθήκη ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ:

(1) Στην σελ. 100, η παρ. 4.1 «Ορισμός»:

«Πετρελαιοκίνητο φορτηγό όχημα (τύπου Ν2), με ανατρεπόμενη κα-
ρότσα και ωφέλιμου φορτίου (επί πλαισίου) τουλάχιστον 1.000kg.»

(2) Στην σελ. 102, η παρ. 4.5.1.1.3:

«4.5.1.1.3 Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι
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δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και δύο (2) ή τέσσερις τροχούς στον πί-
σω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει ανατρεπόμενη καρότσα επιθυμητού ύψους
πλευρικών τοιχωμάτων τουλάχιστον 1,2 μέτρων εκ’ των οποίων τουλάχιστον 60 εκατοστά συ-
μπαγές σίδερο, τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου μικτού φορτίου
≥ 3 τόνων. Το ωφέλιμο φορτίο (επί πλαισίου) θα είναι τουλάχιστον 1.000kg. Επιθυμητή η πα-
ράθεση τεκμηρίων επιπέδου ασφαλείας (πχ EURO NCAP). »

(3) Στην σελ. 104, η παρ. 4.5.2.2:

«4.5.2.2 Ωφέλιμο φορτίο (επί πλαισίου): ≥ 1.000 kg (βαθμολο-
γούμενο κριτήριο).

(4) Στην σελ. 112, το  κελί της στήλης «ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ» της με α/α 7 γραμμής του πίνακα:

7 Αξιολόγηση ωφέλιμου φορτί-
ου (επί πλαισίου)≥1.000 kg 4.5.2.2 4

2. Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στην στην ιστοσελίδα του
ΠΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Σχετική διορθωτική προκήρυξη, θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 της διακήρυξης.

4. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης, Δντής Προμη-
θειών & Συμβάσεων/Δ΄Κ/ΠΒΚ, τηλέφ.: 28210-26774 και email: cpb@namfi.gr.
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