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     ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης & των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη 

λειτουργία δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016. (ΟΜΑΔΑ Β’ Λιπαντικών)» 

         

Σας ενημερώνουμε ότι, 

1. Στη Διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά 

φυλλάδια (prospectus) και τα πιστοποιητικά ISO μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα» 

επίσης, στην παρ. Β. Τεχνική Προσφορά (σελ. 16) της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Τα ηλεκτρονικά 

υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου».  

Διευκρινίζουμε ότι, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφει όσα ακριβώς ορίζει 

η διακήρυξη για να γίνει δεκτή η επιχείρησή σας στο διαγωνισμό. Αυτή θα αφορά και τα 

Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Η δήλωση αυτή, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από 

την προσκόμιση όλων των τεχνικών φυλλαδίων των προσφερόμενων λιπαντικών και των 

πιστοποιητικών ISO του κατασκευαστή (αντίγραφο) όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.  

2. Στη Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 5) αναφέρεται ότι: «…Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού 

(λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής και 

πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα λιπαντικά δεν θα πρέπει να προέρχονται 

από ανακυκλωμένα προϊόντα και θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των 

κατασκευαστών».  

Διευκρινίζουμε ότι, θα προσκομιστούν κανονικά σύμφωνα με την διακήρυξη όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων της 

προσφοράς σας βάση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του Δήμου 

(ενδεικτικά: Τεχνικά Φυλλάδια - Prospectus, Εγκρίσεις Γεν. Χημείου του Κράτους, 

Πιστοποιητικά ISO).  

3. Στη Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 5) αναφέρεται ότι «Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά 

χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο 

ροής, ανάφλεξης κλπ…».  

Διευκρινίζουμε ότι στην ανωτέρω αναφορά μας για την διάρκεια ζωής του λιπαντικού, θα αναφέρεται 

εφόσον ο κατασκευαστής του λιπαντικού το αναφέρει ως ενδεικτικό στοιχείο στις τεχνικές 
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προδιαγραφές του εκάστοτε λιπαντικού. Σημειώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραμένουν 

αναλλοίωτα σε κατάσταση αποθήκευσης και σε συνθήκες σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραγωγού 

εταιρείας, από την ημερομηνία παραγωγής τους. 

4. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών και συγκεκριμένα για τα είδη Άρθρου 12 Αντιψυκτικά 

Παραφλού & Άρθρου 13 Αντιψυκτικό Παραφλού για κινητήρες Αλουμινίου. 

Διευκρινίζουμε ότι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας κάθε είδους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

από -15 oC έως +105 oC για το είδος άρθρου 12 και από -30 oC έως +105 oC για το είδος άρθρου 13. 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση προκύψει. 

 

 

            Εκ του Τμήματος  Προμηθειών & Αποθήκης Δ. Χίου  
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