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Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τη Διακήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (21PROC009126485 2021-08-30) με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 689.793,76 € (συμπ. δικαιωμάτων προαίρεσης: 229.813,62 € με ΦΠΑ) 

και με Αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 136207, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 

 

 

Ερώτηση 1: 

Στη Διακήρυξη, στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά στη σελ, 37/134 αναφέρεται: 

« Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 

σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην 

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
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εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή.»  

και 

στη Διακήρυξη στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης (Παρ. Ι) στη σελ.64/134, αναφέρεται: 

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει 

ολοκληρωμένη προσφορά, δηλαδή για όλα τα είδη και των δύο ομάδων όπως αναφέρονται στο 

συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης. Επομένως, η παρούσα σύμβαση δεν 

υποδαιρείται και οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας διότι αφορά μια ενιαία 

επένδυση αντικατάστασης και συντήρησης φωτισμού, με αντικείμενο την συνολική εξοικονόμηση 

ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής μείωσης των εκπομπών ρύπων 

στο Δήμο. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός και μόνο προμηθευτή θα λειτουργήσει επικουρικά στον 

ευκολότερο έλεγχο των προσφερόμενων ειδών καθώς και στη λειτουργία αυτών.» 

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι ως «προμηθευτή» στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία εννοείτε 

τον Οικονομικό Φορέα (διαγωνιζόμενο).  

 

Ερώτηση 2: 

Στη Διακήρυξη στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης (Παρ. Ι) στη σελ.92/134, αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ 

Α: «Επιπλέον για τους λαμπτήρες και το ηλεκτρολογικό υλικό οδοφωτισμού της Ομάδας Α πρέπει να 

ισχύουν τα κάτωθι:» (…)  

Και εν συνεχεία στη σελ 94/134: 

«ΟΜΑΔΑ Β 

Για τους λαμπτήρες και το ηλεκτρολογικό υλικό για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Ομάδας Β πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:» (....) 

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι για τα είδη που αναφέρονται ανωτέρω στις σελ. 92 έως και 95  

και είναι εκτός των πινάκων συμμόρφωσης, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του Οικονομικού φορέα με 

αναφορά στα είδη, όπου θα δηλώνεται ότι «τα προσφερόμενα για τα περιγραφόμενα είδη (αναφορά 

στα είδη των ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν τεύχος και δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά στοιχεία ή λειτουργικά χαρακτηριστικά.»  

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

 

Κωνσταντίνος Τερζής  

Δ/νων Σύμβουλος 
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