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Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
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Δημάρχου

Πύργου

με

ΑΔΑΜ
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Στο άρθρο 24 της ως άνω σχετικής διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Η απορρόφηση
του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Η παραγγελία γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πύργου». Ως τόπος παράδοσης αναφέρεται «Στο χώρο της αποθήκης που
λειτουργεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Πολύκεντρο, Πατρών και Τ. Πετροπούλου,
2ος όροφος)». Τέλος, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «Οι δαπάνες συσκευασίας, μεταφοράς
και

εκφόρτωσης

βαρύνουν

τον

ανάδοχο,

ο

οποίος

έχει

επίσης

της

υποχρέωση

τοποθέτησης – εγκατάστασης του εξοπλισμού, με τη διαδικασία που αναλυτικά αναφέρεται
στις τεχνικές προδιαγραφές της συνταχθείσας μελέτης».
Στην τεχνική έκθεση της αριθμ.69/2018 συνταχθείσας μελέτης αναφέρεται ότι:
«Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας, και θα
εγκαθίστανται – τοποθετούνται με ευθύνη του αναδόχου.»
Μετά από ερωτήσεις που έγιναν τηλεφωνικά, παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα τις παρακάτω διευκρινίσεις:
1ον) Τα είδη παραδίδονται υποχρεωτικά στο χώρο της αποθήκης που λειτουργεί στη Δ/νση

Οικονομικών Υπηρεσιών (βάσει άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016) (Πολύκεντρο,
Πατρών και Τ. Πετροπούλου, 2ος όροφος). Τα είδη θα μεταφερθούν με μέριμνα του Δήμου

Πύργου στον χώρο/χώρους που θα υποδείξει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (πχ στην
Τεχνική Υπηρεσία όπου στεγάζεται στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 31 στον Πύργο, στο Λάτσειο
Δημοτικό

Μέγαρο

επί

της

πλατείας

Σάκη Καράγιωργα

στον

Πύργο, στην Τ.Κ.

Βουνάργου της Δ.Ε. Ιάρδανου όπου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου
κ.α.) προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση – εγκατάσταση του εξοπλισμού από τον
ανάδοχο. (Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση – εγκατάσταση του εξοπλισμού αποτελεί
υποχρέωση του αναδόχου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού).
2ον) Τα είδη παραδίδονται τμηματικά, μετά από έγγραφη εντολή της Δ/νσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, όπως προκύψουν
κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Επομένως και η τοποθέτηση –
εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά.
3ον) Η παραλαβή του εξοπλισμού για την επιδιόρθωση βλαβών (εντός εγγύησης) θα

γίνεται από τον ανάδοχο από τον χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, και θα
επιστρέφεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου στον ίδιο χώρο μετά την επιδιόρθωση
της βλάβης.
Οι ως άνω διευκρινίσεις αφορούν και στα δύο τμήματα της σύμβασης, ήτοι τμήμα Α
«ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και τμήμα Β «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ».
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου, στο μενού των
διαγωνισμών.

Ο συντάξας της μελέτης
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