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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών [Παροχή
Διευκρινήσεων Διακήρυξης για την Προμήθεια Οχημάτων – Μηχανη-
μάτων 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
γ. Η από 19 Ιουλ 22 Αίτηση Παροχής Διευκρινήσεων Οικονομικού

Φορέα
δ. ΥΣ με Αριθμό 192/22 Ιουλ 22/Γ΄Κ/ΔΠΥ

1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν του (γ) σχετικού και σύμφωνα με το άρθρο 67
του (α) όμοιου καθώς και την παρ. 2.1.3  της (β) σχετικής διακήρυξης ότι:

α. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλ-
λων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παράδο-
σή τους στην έδρα του ΠΒΚ όπως αναγράφεται στην παρ. 6.2.2 της διακήρυξης
και όχι εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης όπως αναγράφεται
στην παρ. ΙΔ.3 της Προσθήκης V του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης.

β. Η επιτροπή παρακολούθησης της κατασκευής όπως αναγράφε-
ται στην παρ. ΙΒ της Προσθήκης V του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, και η επι-
τροπή παραλαβής του υλικού όπως ορίζεται στη διακήρυξη (παρ. 6.2), είναι η ί-
δια.

γ. Σχετικά με τη δοκιμή επιδόσεων της πυροσβεστικής αντλίας
(παρ. ΙΓ.3 της Προσθήκης V του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης), αυτή θα πραγ-
ματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών
Πόρων / Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, πριν την παράδοση του οχήματος, χω-
ρίς να απαιτείται η παρουσία της επιτροπής παραλαβής του ΠΒΚ, ενώ οι
σχετικές εκθέσεις δοκιμών, θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στην αρμόδια επι-
τροπή παραλαβής, με την παράδοση των μέσων στην έδρα του ΠΒΚ.

2. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ και στη σελίδα του
διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
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3. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης, Δντής Προμη-
θειών & Συμβάσεων/Δ΄Κ/ΠΒΚ, τηλέφ.: 28210-26774 και email: cpb@namfi.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄Κ - Δ΄Κ/ΔΠΣ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Υπτγος Σταύρος Τζουμερκιώτης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ


		2022-07-28T13:37:03+0300
	IOANNIS KLOUVIDAKIS




