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ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών
Παρέχονται διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν με το από 19-08-2018 έγγραφο της
Αφοι Αλεξίου ΟΕ.
1.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1.γ της διακήρυξης, η υποβολή των νομιμοποιητικών
εγγράφων εκπροσώπησης στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική προσφορά»
είναι όρος απαιτητός.

2.

Από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά
κατακύρωσης – διευκρινίσεις περ. 3 και 4 προκειμένου για ιδιωτικά έγγραφα, προκύπτει η
υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων των δικαιολογητικών εγγράφων.
Προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία της διενέργειας του διαγωνισμού και
δεδομένης της επουσιώδους επίδρασης του δικαιολογητικού «Τεχνικά φυλλάδια» στο
κύρος του διαγωνισμού, η επιτροπή θα κάνει αποδεκτά απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα
εγγράφων από το πρωτότυπο χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

3.

Διευκρινίζεται ότι για το είδος με α-α Θ. 11 Αντιψυκτικό υγρό (παραφλού) ζητείται
αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση με αντιψυκτική προστασία σε θερμοκρασία τουλάχιστον
-20O C

4.

Επειδή η ποσότητα στις συσκευασίες διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, θα πρέπει οι
προσφερόμενες ποσότητες να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά, αφαιρώντας ή
προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο / βαρέλι.

5.

Στις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών της 15/2018 μελέτης, ορίζονται τα κάτωθι:





Η ποιότητα προέλευσης των λιπαντικών επί ποινή αποκλεισμού ορίζεται σε πρωτογενή
και µόνο ορυκτέλαια.
Εξωτερικά στα δοχεία πρέπει να γράφεται η φίρμα της εταιρείας παραγωγής µε όλα τα
στοιχεία της, η σύσταση του λιπαντικού , ο τύπος και τα σημεία των μηχανών στα οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η προέλευση του αν δηλαδή πρόκειται για τα
ζητούμενα πρωτογενή.
∆)……Κάθε προσφορά πού θα αναφέρεται σε µη πρωτογενή ορυκτέλαια θα
απορρίπτεται .
GEORGIOS LAZARIDIS
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