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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 16-09-2020  

Αριθμ. Πρωτ: 21271 

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

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 2. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. 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. 

2. Την υπ΄ αριθ. 19859/02-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007250744 2020-09-02) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την δημόσια 

σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για ένα έτος, εκτιμώμενης αξίας: 

197.717,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την από 30-07-2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο  

Στην σελ. 38 της διακήρυξης σχετικά με τον πίνακα που θα πρέπει να συμπληρώσουμε βάσει 

του υποδείγματος. Α. Στο πεδίο “Επωνυμία Κατασκευάστριας εταιρίας “μπορούμε να 

συμπληρώσουμε εναλλακτικά τον Εισαγωγέα και κατ’ επέκταση να προσκομίσουμε το ISO και 

όποια άλλα πιστοποιητικά διαθέτει? Β. Στο πεδίο “Πιστοποίηση ΕΝ/ ISO” το ένα αφορά το είδος 

και το άλλο τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα. Τι πρέπει να συμπληρώσουμε? Η απλά ΝΑΙ/ΟΧΙ?  

Απάντηση : Δύναται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συμπληρώσουν στο πεδίο «Επωνυμία 

Κατασκευάστριας εταιρίας» εναλλακτικά τον εισαγωγέα και κατ’ επέκταση να υποβάλουν το ISO 

και όποια άλλα πιστοποιητικά διαθέτει και απαιτεί η διακήρυξη. Όσον αφορά το πεδίο 

«Πιστοποίηση ΕΝ/ISO» αρκεί η απάντηση με το ΝΑΙ ή ΟΧΙ για το ISO και το ΕΝ και ανάλογα των 

όρων της τεχνικής μελέτης θα προσκομιστούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο  

Αναφορικά με τα Δείγματα. Που θα παραδοθούν με το αντίστοιχο Δ.Α?  

Απάντηση : Τα προσκομιζόμενα δείγματα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Κομοτηνής, στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (όπισθεν καταστήματος 

κράτησης Κομοτηνής). 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο  

Στη μελέτη στον πίνακα του Παραρτήματος Β και για στο είδος Α/Α 5.2 Αναγράφει 

ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 344,ΕΝ 345. Μήπως είναι εσφαλμένη η ονομασία και αφορά 

ΑΡΒΥΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ?  

Απάντηση : Σας γνωρίζουμε πως το συγκεκριμένο ερώτημα έχει απαντηθεί με το αριθ. 

20549/09-09-2020 έγγραφο του Δήμου το οποίο έχει δημοσιευθεί στα συνημμένα αρχεία του 

ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Δήμου Κομοτηνής. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο  

Στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και για το είδος Άρβυλα ασφαλείας S3, ζητάτε να 

διαθέτει πολυκαρβονικό προστατευτικό δαχτύλων και μεταλλικό προστατευτικό πέλματος. Κάτι 

τέτοιο δεν υφίσταται. Ή το ένα υλικό θα υπάρχει ή το άλλο. Συνδυασμός δεν γίνεται. 

Απάντηση : Για το είδος Άρβυλα ασφαλείας S3 θα προσκομιστούν προσφορές και δείγματα για 

άρβυλα ασφαλείας S3 με μη μεταλλικό προστατευτικό. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο  

Στον προϋπολογισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο είδος 

2.10 αναγράφεται Μάσκες ηλεκτροσυγκόλησης , Πρότυπο: ΕΝ 175 στήριγμα στο χέρι, ενώ στις 

προδιαγραφές αναγράφεται «Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 

απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων και που στηρίζεται στο κεφάλι και ρυθμίζεται 

με κοχλία». Τι ισχύει ; 

Απάντηση : Υπερισχύουν τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο  

Σε ότι αφορά τον διαγωνισμό των μέσων ατομικής προστασίας, στο Παράρτημα Γ’, υπάρχει 

πρόβλημα στην αρίθμηση των Α/Α. Στα είδη «Αδιάβροχη ρόμπα» (δεν υπάρχει και τεχνική 

περιγραφή)  & «Ρόμπα υφασμάτινη» , οι Α/Α είναι ίδιοι. Οπότε προκύπτει το ερώτημα , ποια θα 

είναι η κωδικοποίησή τους, στα δείγματα και στο έντυπο της τεχνικής περιγραφής. 

Απάντηση : Σας ενημερώνουμε πως ο κωδικός αριθμός για την ρόμπα υφασμάτινη είναι 4.6 

και ότι η σωστή ποσότητα της αδιάβροχης ρόμπας που περιγράφεται στον κωδικό 4.5 είναι 19 

κουτιά των 10 τεμαχίων. Τέλος οι προδιαγραφές τις αδιάβροχης ρόμπα είναι: Αδιάβροχη ρόμπα 

(επισκέπτη) με μακριά μανίκια μιας χρήσης. 

 

  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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