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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  24 / 07 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 19900 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 19372/18-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005297193 2019-07-18) διακήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση του Δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής με την προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED», εκτιμώμενης αξίας ίση με 40.210,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 67/2019 τεχνική μελέτη (ΑΔΑΜ: 19REQ005063841 2019-06-05).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Σύμφωνα με την αριθ. 67/2019 μελέτη (σελ. 3) το φωτιστικό σώμα LED τύπου βραχίονα θα 

καλύπτεται από 5ετη εγγύηση καλής λειτουργίας και θα πρέπει να φέρει ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 του κατασκευαστή & του υποψήφιου προμηθευτή. Επιπλέον το φωτιστικό σώμα LED 

τύπου βραχίονα θα φέρει πιστοποίηση κατά ENEC, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 

2011/65/EU και θα είναι σύμφωνο με τα παρακάτω πρότυπα: ΕΝ 60598-1:2015, EN 60598-2-

3:2013/A1:2011, ΕΝ 62493:2015, EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, 

EN 61000-3-3:2013 και EN 62321. 

4. Σύμφωνα με την αριθ. 67/2019 μελέτη (σελ. 4) το φωτιστικό σώμα τύπου Δ.Ε.Η. θα είναι 

εναρμονισμένο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 60259 EN 60598-1 και ΕΝ60598-2-3. 

5. Σύμφωνα με την αριθ. 19372/18-07-2019 διακήρυξη (σελ. 18), άρθρο 2.2.5 «Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα», οι οικονομικοί φορείς απαιτείται για τα φωτιστικά σώματα να διαθέτουν τα 

κατάλληλα Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 60259 EN 60598-1 και ΕΝ60598-2-3 και σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.6 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» οι οικονομικοί φορείς 

δεν απαιτείται να διαθέτουν κάποιο πρότυπο για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

6. Σύμφωνα με την αριθ. 19372/18-07-2019 διακήρυξη (σελ. 19), άρθρο 2.2.7 «Κανόνες απόδειξης 

ποιοτικής επιλογής» για τη παρούσα σύμβαση οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού 

να συμπληρώσουν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα πεδία του Μέρους ΙΙ, 

Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI και συγκεκριμένα αναφέρεται πως από το Μέρος ΙV: από την ενότητα Δ: 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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(Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), δεν απαιτείται να 

συμπληρώσουν κάποιο κριτήριο.  

 

 Προκειμένου να μην υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ των απαιτήσεων της τεχνικής 

μελέτης και της διακήρυξης όσον αφορά τα πρότυπα με τα οποία θα είναι σύμφωνα τα 

φωτιστικά και τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και λόγω του γεγονότος πως εκ παραδρομής στο άρθρο 2.2.5 της 

διακήρυξης δεν αναφέρονται όλα τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν 

και να φέρουν τα φωτιστικά (όπως αναφέρονται στην αριθ. 67/2019 μελέτη), καθώς επίσης και 

πως εκ παραδρομής στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης δεν αναφέρεται πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

της δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά διασφάλισης, 

σας επισημαίνουμε πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καλύπτουν με την προσφορά τους 

όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής μελέτης σχετικά με τα πρότυπα και τα πιστοποιητικά και 

θα πρέπει να συμπληρώσουν και τα κριτήρια του μέρους IV «Συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης». 

 

Συν.: ΤΕΥΔ 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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