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ΠΡΟΣ:
1. ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
Λαρίσης 196, ΤΚ:38334 Βόλος
Τηλ. 24210 63118, fax: 24210 80453
e-mail: afoi_alexiou@yahoo.gr

2. Κατίου Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλ.: 25310 29060, fax: 25310 71911
Κιν.: 6932273772
e-mail: info@katiou.gr

3. Ιστοσελίδα Δήμου Κατερίνης
ΚΟΙΝ.
Θέμα :

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις στα πλαίσια του διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Κατερίνης», με αρ.
πρωτ. 15169/28.05.2020 και καταληκτική ημερομηνία 09.06.2020

Σχετ.:

1. Το από 29.05.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.»
2. Το από 29.05.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της «Κατίου Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού
υποβλήθηκαν στις 29.05.2020, διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους ανωτέρω
οικονομικούς φορείς. Στη συνέχεια παρατίθενται τα εν λόγω ερωτήματα καθώς οι
παρεχόμενες διευκρινήσεις.
Ερώτημα 1ο
Εάν υπάρχει περιορισμός στις συσκευασίες των λιπαντικών (παλετοδεξαμενή, βαρέλι).
Απάντηση
Στο τμήμα «Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της μελέτης και συγκεκριμένα στην
τελευταία παράγραφο αναγράφεται αυτολεξεί …Σε όποια από τα υπό προμήθεια είδη
αναφέρεται ο τρόπος συσκευασίας του, αυτός είναι δεσμευτικός. Για τα υπόλοιπα είδη
δεν υφίσταται περιορισμός στις συσκευασίες τους, με την προϋπόθεση ότι θα καλυφθούν
οι απαιτούμενες ποσότητες με τη διάθεση κλειστών και αυτόνομων συσκευασιών
ανεξαρτήτου ποσότητας…
Συνεπώς, περιορισμός στη συσκευασία του προϊόντος προκύπτει μόνο για εκείνα για
τα οποία αναφέρεται ο τρόπος συσκευασίας του. Για τα υπόλοιπα δεν υφίσταται
περιορισμός.
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Ερώτημα 2ο
Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του ΓΧΚ (Αρ. πρωτ.: 30/004/000/2368/15-062016):
Από τα ανωτέρω προκύπτει:
Δεν πρέπει στους όρους της προκήρυξης να τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής όρος
που να απαιτεί πιστοποιητικό ταξινόμησης κι επισήμανσης του προϊόντος ή σύστασης από
το ΓΧΚ.
Προτείνουμε να ζητούνται τα ακόλουθα:
ΔΔΑ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
o H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει,
o Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH
(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν.
o Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως
ισχύει.
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι απαράβατος ή όχι όρος η αναφερόμενη στην
μελέτη προϋπόθεση υποβολής για τα προσφερόμενα είδη:
Πιστοποιητικού καταχώρισης στο ΕΜΧΠ (για όσα έχουν)
ΔΔΑ για το σύνολο
Απάντηση
Στο τμήμα «Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της αναγράφονται τα εξής:
- 5. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη που έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο
Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.) που τηρείται από τη Δ/νση
Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. θα υποβληθεί το
αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας περί της καταχώρησής του.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης, ο
διαγωνιζόμενος δύναται να καταθέσει αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε για την
καταχώρηση του συγκεκριμένου προϊόντος με εμφανή τον αριθμό πρωτοκόλλου της
ανωτέρω Υπηρεσίας.
- 7. Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα υποβληθεί το αντίστοιχο Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας (MSDS).
- Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα κατατίθενται υποχρεωτικά επί ποινή
αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου.
Συνεπώς, από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι, επί ποινή αποκλεισμού του
διαγωνιζόμενου, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται:
α. αποδεικτικό έγγραφο καταχώρησης του προϊόντος στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον προκύπτει
υποχρέωση καταχώρησης ή εναλλακτικά αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε για
την καταχώρηση του συγκεκριμένου προϊόντος με εμφανή τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αρμόδιας υπηρεσίας και
β. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για όλα τα προσφερόμενα είδη για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση κατάρτισή τους.
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Ερώτημα 3ο και 4ο
- Εάν είναι αποδεκτές οι πλέον πρόσφατες Τεχνικές Ενημερώσεις των εταιρειών παραγωγής
(συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και αντίγραφα των επίσημων ιστοσελίδων για την απόδειξη
της
ύπαρξης
έγκρισης
κατασκευαστή
(π.χ)
https://bevo.mercedesbenz.com/bevolisten/229.51_en.html.
- Σε πολλά λιπαντικά ζητάτε εγκρίσεις κατασκευαστών APPROVAL, θέλετε approval από
έναν από τους κατασκευαστές που ζητάτε ή απ’ όλους;
Απάντηση
Στο τμήμα «Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της μελέτης αναγράφεται ότι:
- Σε όποιο από τα ανωτέρω είδη αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές θα
προσκομίζονται και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approvals). Είναι
αυτονόητο ότι οι εγκρίσεις (approvals) θα πρέπει να είναι σε ισχύ και τα εν λόγω
λιπαντικά να βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων λιπαντικών που διατηρούν οι
εταιρίες στο διαδίκτυο.
Συνεπώς, από το ανωτέρω προκύπτει ότι στον φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει
να προσκομιστούν οι ζητούμενες εγκρίσεις από όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων
(approvals) για τα είδη στα οποία ζητούνται σύμφωνα με το τμήμα της μελέτης με τίτλο
«Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Ερώτημα 5ο
Στο προϊόν υπ’ αριθμόν 1 (ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1) ζητείται η προδιαγραφή ΜΑΝ
Μ3271-1 η οποία αφορά βαρέα οχήματα που λειτουργούν με Υγραέριο. Παρακαλούμε να
διευκρινιστεί εάν είναι όρος επιθυμητός ή απαιτητός η τήρηση της συγκεκριμένης
προδιαγραφής.
Απάντηση
Στο τμήμα «Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της μελέτης και συγκεκριμένα στον τύπο 1
(SAE 10W-40 - λάδια κινητήρα) απαιτείται η με κωδικό Μ3271-1 έγκριση κατασκευαστή
του οίκου οχημάτων «ΜΑΝ» η οποία αφορά σε βαρέα οχήματα που λειτουργούν με
καύσιμο υγραέριο. Σχετικά με το ανωτέρω σας αναφέρουμε ότι η εν λόγω προδιαγραφή
τέθηκε εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν είναι απαιτητή η τήρηση της συγκεκριμένης
προδιαγραφής.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Ασλανίδου Σοφία
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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