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ΠΡΟΣ:
Υποψήφιους Αναδόχους

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
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 με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).
2. Την υπ΄ αριθ. 26830/29-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009467684 2021-11-03) διακήρυξη
ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης
με τίτλο:
Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων,
φωτιστικών σωμάτων, υλικών οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα
έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 606.675,22 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% και για τα
2 έτη.
3. Την αριθ. 130/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
4. Το από 19-11-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα / έγγραφο υποψηφίου αναδόχου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται τα εξής
ερωτήματα:
1. Τα πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001, που αναφέρονται στον κατασκευαστικό οίκο,
αφορούν τον κατασκευαστή – εισαγωγέα, όπου τα προϊόντα φέρουν και την επωνυμία του ή τα
εργοστάσια κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών;
2. Τα πιστοποιητικά CE και ISO 9001, ISO 14001 μπορούν να κατατεθούν και στην
αγγλική γλώσσα;
3. Στην ομάδα 6, για το υπό προμήθεια υλικό με α/α 6.13 γίνεται αποδεκτό ρόκα
διαστάσεων 18Χ50;
4. Στην ομάδα 6, για το υπό προμήθεια υλικό με α/α 6.18 γίνεται αποδεκτό δεματικό
διαστάσεων 3,6x290mm ή 3,6x365mm;
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Όσον αφορά το 1ο ερώτημα σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001 και
14001 για τον κατασκευαστικό οίκο, όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη αφορούν τα
εργοστάσια κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών.

Όσον αφορά το 2ο ερώτημα σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και με το άρθρο 2.1.4 της
διακήρυξης αναφέρεται πως «Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς
και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (όπως και τα πιστοποιητικά CE και ISO) συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα».

Όσον αφορά το 3ο ερώτημα σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Στην μελέτη, προδιαγραφές και προϋπολογισμός αναφέρεται στο είδος 6.13 ως απαίτηση
ΡΟΚΑ 17 Χ 45 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ και επομένως ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό ρόκα
διαστάσεων 18Χ50.

Όσον αφορά το 4ο ερώτημα σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Στην μελέτη, προδιαγραφές και προϋπολογισμός αναφέρεται στο είδος 6.18 ως απαίτηση
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 300 Χ 3,6 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ) και επομένως ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό
δεματικό διαστάσεων 3,6x290mm ή 3,6x365mm;

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον
συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 142091 και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών
Ζωή Πολίτου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
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Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Κομοτηνή
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