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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 956, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με το Δημόσιο Ηλεκτρονικό 

Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 956 (Aρ. ΕΣΗΔΗΣ: 160989), με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ενός 

περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €, χωρίς 

Φ.Π.Α., (C.P.V.: 42415110-2 ) ανακοινώνει ότι : 

 

Α. Τροποποιείται η παράγραφος 6.1. της διακήρυξης ως κάτωθι : 

O όρος «6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός 

σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης…» 

αντικαθίσταται με : 

«6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός έξι (6) μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης...». 

 

B. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του Παραρτήματος Α της διακήρυξης ως κάτωθι : 

O όρος «2.4. Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στα 

όρια εκπομπών ρύπων και θορύβου (Euro VI).» 

αντικαθίσταται με : 
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«2.4. Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στα όρια 

εκπομπών ρύπων και θορύβου (Euro V).». 

 

Γ. Ερώτημα Υποψηφίου: 

Η ΕΑΒ πληρώνει το ποσοστό των χρημάτων του ΦΠΑ στο τιμολόγιο πληρωμής; 

Απάντηση – Διευκρίνιση: 

Η ΕΑΒ θα πληρώσει τον αντίστοιχο ΦΠΑ με βάση το τελικό τιμολόγιο. 

 

Δ. Ως εκ τούτου, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

ανωτέρω διαγωνισμού έως τις 11/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της 

διακήρυξης) αντί για την 20/6/2022. 

Μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της 

διακήρυξης) και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 3.1.1 

της διακήρυξης). 

  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.     
         

Ακριβές Αντίγραφο 
        δυνάμει εξουσιοδοτήσεως 

 
 


		2022-06-14T14:05:31+0300
	MARGARITA KOROGIANNOU




