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   ΠΡΟΣ: Υποψήφιους αναδόχους προμηθευτές 

  

 

ΘΕΜΑ:  «Διευκρινήσεις για την διακήρυξη προμήθειας ενός οχήματος τύπου ΦΙΧ 4χ4» 

Σχετ. Η 30 / 18 – 01 – 2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

 
 
 
Στη σελίδα 50 της διακήρυξης και στην παράγραφο 
 
 

 Επιπλέον, θα καθοριστούν από τον προμηθευτή αναλυτικά οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται 
σ' όλο το όχημα και θα αναφέρεται το ……….. Τέλος, για όλα τα παραπάνω θα δοθούν 
συγκεκριμένες διευκρινήσεις όπως τεχνικές περιγραφές, σχέδια, τρόπος λειτουργίας των 
διαφόρων μηχανισμών και λοιπά στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσταται σαφής η εικόνα του 
προσφερόμενου οχήματος. 

 
Διευκρινίζεται ότι, στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί να συμπεριλαμβάνεται και το 
κόστος για τα προγραμματισμένα σέρβις του οχήματος για τα πρώτα τρία (3) έτη. 
 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμοκατάλογο των 
παραπάνω περιοδικών ελέγχων και εργασιών (σε σημερινές τιμές) για πιθανή μελλοντική 
συνεργασία μετά το πέρας της εγγύησης. 
 
Να κατατεθεί κατάλληλη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος προμηθευτής 
που βρίσκεται εκτός Νομού Έβρου να βεβαιώνει ότι μπορεί να συνεργαστεί με αντίστοιχο 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο που βρίσκεται εντός του Νομού Έβρου στο οποίο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν τα σέρβις του υπό προμήθεια οχήματος. 
 
 
Στη σελίδα 53 της διακήρυξης και στον πίνακα επακριβών προδιαγραφών η απαίτηση 
 
«Προστατευτική Μπάρα οροφής καρότσας (Roll bar)» 
 
Αναφέρεται μόνο στον μεταλλικό εξοπλισμό που διαθέτει το όχημα και τοποθετείται κατά μήκος του 
πίσω παραθύρου και περιβάλει όλο το πλαίσιο αυτού. Δεν αφορά σκέπαστρο καρότσας. 
Παρατίθεται ενδεικτική εικόνα: 
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 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
 

 
Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Ιονίου Πανεπιστημίου 
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