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Απάντηση ερωτηµάτων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη προµήθεια µε 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
 

Α) Σε απάντηση του  από 19-4-2016  01:12:49 ηλεκτρονικού µηνύµατός σας για παροχή 
διευκρινήσεων, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » µε αριθµό 
συστήµατος στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  21702,  θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι: 
 
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας το οποίο έχει ως εξής:  
 
«1) Στην σελίδα 24 την µε αριθµ. Πρωτ. 15488/5-4-2016 Προµήθεια ηλεκτρολογικών 
υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισµού ∆ΗΜΟΥ AMAROYΣIOY αναφέρει  
ότι :…………………………………………………………………  
 
90. ΧΟΥΦΤΕΣ ΚD1 MEΓΕΘΟΣ 1. Χούφτες διά συνεστραµένο αγωγό για καλώδιο ∆ΕΗ ουδέτερου 
KD1 µέγεθος 1. (CPV: 31681410-0)  
 
91. ΧΟΥΦΤΕΣ ΚD1 MEΓΕΘΟΣ 3. Χούφτες διά συνεστραµένο αγωγό για καλώδιο ∆ΕΗ, 
δηµοτικού φωτισµού KD1 µέγεθος 3. (CPV: 31681410-0)  
 
Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας της εταιρείας µας διαπιστώσαµε ότι:  
α) δεν είναι σαφής η περιγραφή που δίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να καταλήξουµε στον 
ακριβή τύπο υλικό. Ένδεχοµένως υπάρχει ένας αριθµός ΚΑΥ για τα συγκεκριµένα υλικά, γι’ αυτό 
παρακαλούµε δώστε µας περαιτέρω διευκρινήσεις ή αναλυτικές προδιαγραφές, ειδάλλως 
παρακαλούµε να µας αναφέρεται τον ενδεικτικό τύπο και µάρκα (βάσει του οποίου το 
εντάξατε στην µελέτη) ο οποίος έχει αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές και πληρεί την 
πιστοποίηση ISO 9001:2008 για την παραγωγική µονάδα και την πιστοποίηση CE για τα 
υλικά.  
 
2) Στην σελίδα 24 την µε αριθµ. Πρωτ. 15488/5-4-2016 Προµήθεια ηλεκτρολογικών 
υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισµού ∆ΗΜΟΥ AMAROYΣIOY αναφέρει ότι :  
 
«5. Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους, καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι διαγωνιζόµενοι θα επιδείξουν δείγµα προσφοράς στα ακόλουθα είδη:  
• δείγµατα της οµάδας (Α) : No127, No128, No150, No187, No256.  
• δείγµατα της οµάδας (B) : No1, No6, No10.   
 
Τα δείγµατα θα είναι στη διάθεση των συµµετεχόντων για οπτικό έλεγχο την εποµένη εργάσιµη 
ηµέρα του ανοίγµατος των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς του διαγωνισµού και 
ώρα 09:00π.µ. έως 14:00.» 
 



Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε µέχρι ποια ηµεροµηνία πρέπει η κάθε 
διαγωνιζόµενη εταιρεία να προσκοµίσει τα παραπάνω δείγµατα στην Υπηρεσία σας ώστε 
να είναι αποδεκτή η συµµετοχή της στον παραπάνω διαγωνισµό και επίσης διευκρινίστε 
µας αν µπορούν να σταλθούν από την διαγωνιζόµενη εταιρεία ταχυδροµικώς σε ξεχωριστό 
ανεξάρτητο (υπό)φάκελο µε την ένδειξη « ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» , ειδάλλως διευκρινίστε µας τον 
τρόπο αποστολής τους.  
 
3) Στην περίπτωση που µια διαγωνιζόµενη εταιρεία συµµετέχει για το σύνολο των οµάδων Α,Β 
παρακαλούµε διευκρινίσετε µας αν ο τίτλος που θα πρέπει να υπάρχει στο σώµα της 

εγγυητικής συµµετοχής είναι: «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 
ηλεκτροφωτισµού » ή «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και 
επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και Προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού για 
τις ανάγκες οδοφωτισµού»» 
 
   σας ενηµερώνουµε ότι : 
Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµά σας και λαµβάνοντας υπόψη το µε αρ. πρωτ. ∆Υ 119/26-4-2016 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, θέλουµε να διευκρινίσουµε ότι: 
 
«Τα ζητούµενα είδη µε αριθµό (90) και (91) της οµάδας «Α» όπου αναγράφονται στη µελέτη  
της υπηρεσίας ως χούφτες, τοποθετούνται σε συνεστραµµένους αγωγούς και αποτελούνται 
 από εξωτερικό λαστιχένιο αποσπόµενο περίβληµα ενώ το εσωτερικό είναι από αλουµίνιο και 
 φέρει κοπτήρες που σφίγγουν µε παξιµάδι πάνω στον συνεστραµµένο αγωγό. Το παξιµάδι 
– κοπτήρας τύπου τρίαινα, σπάει για να µην κόψει τον αγωγό όταν έρθει σε επαφή µε το 
αγώγιµο υλικό. Το δεύτερο παξιµάδι που υπάρχει χρησιµοποιείται για τη λήψη παροχής για την 
ηλεκτροδότηση του φωτιστικού. ∆ηλαδή το υπό ζήτηση υλικό, αγκαλιάζει τον συνεστραµµένο 
αγωγό χωρίς να κοπεί το καλώδιο και λειτουργεί ως σφικτήρας – κλέφτης για να µην κοπεί  
η παροχή και να οδηγηθεί στο φωτιστικό. Με τον τρόπο αυτό ο ουδέτερος αγωγός µεγάλης 
διατοµής τουλάχιστον 50mm² και ο αγωγός δηµοτικού φωτισµού 16mm², χρησιµοποιώντας τα 
περιγραφόµενα εξαρτήµατα, θέτουν σε λειτουργία το φωτιστικό τις νυχτερινές ώρες. 
Παραθέτονται φωτογραφίες και για τα δύο εξαρτήµατα.» 

 

 



 
  

Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµά σας, στην υπ. αριθµ. 15488/5-4-2016 ∆ιακήρηξη ∆ιαγωνισµού, 
στην παράγραφο 7.4. Τεχνική Προσφορά και συγκεκριµένα στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 24 
αναφέρει συγκεκριµένα :  «Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Εντός των τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών προσκοµίζονται και τα σχετικά δείγµατα. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.» 

Τα δείγµατα µπορούν να σταλθούν από την διαγωνιζόµενη εταιρεία και ταχυδροµικά σε ξεχωριστό 
ανεξάρτητο (υπό)φάκελο µε την ένδειξη « ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» 

 
Σχετικά µε το τρίτο ερώτηµά σας, ο τίτλος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα αναφέρει τον τίτλο 
της διακήρυξης δηλαδή  «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισµού ». 
 
 
 

Β) Σε απάντηση του  από 25-4-2016  15:19:09 ηλεκτρονικού µηνύµατός σας για παροχή 
διευκρινήσεων, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» µε αριθµό 
συστήµατος στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 21702,  θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι: 
 
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας το οποίο έχει ως εξής:  
 
«Στην σελίδα 72 την µε αριθµ. Πρωτ. 15488/5-4-2016 Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 
υλικών ηλεκτροφωτισµού ∆ΗΜΟΥ AMAΡOYΣIOY αναφέρει για την ΟΜΑ∆Α Β ότι :  
12. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ OIKΟΝΟΜΙΑΣ ισχύος 21-23W/220-240V AC, υψηλής ενεργειακής  
απόδοσης (ενεργειακής κλάσης Α), µήκους 118mm περίπου, µε κάλυκα R7s, θερµοκρασία χρώµατος 
και φωτεινής ροής τουλάχιστον 4000-4300°K και 1200Lm αντίστοιχα. Xρόνος διάρκειας ζωής κατ’ 
ελάχιστον 8000 ώρες.  
Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας της εταιρείας µας διαπιστώσαµε ότι:  
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν µόνο δυο µοντέλα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και τα 
εργοστάσια κατασκευής τους δεν είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 14001:2004 και ISO 9001:2008. 
Επίσης οι συγκεκριµένοι λαµπτήρες είναι υπο κατάργηση και είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί απόθεµα 
80 τεµαχίων στους λαµπτήρες αυτούς ,καθότι οι συγκεκριµένοι λαµπτήρες αντικαθιστούνται σταδιακά 
από λαµπτήρες τεχνολογίας led οι οποίοι είναι αρκετά πιο ακριβοί από τους παλιούς.  
Παρακαλούµε όπως µας υποδείξετε τι πρέπει να κάνουµε ή να µας υποδείξετε κάποιον 
ενδεικτικό τύπο λαµπτήρα βάση της δική σας έρευνας όπως κάνατε µε αρκετούς άλλους 
λαµπτήρες στην µελέτη σας.  



(Προτεινόµενη λύση για εµάς είναι να προσφερθεί λαµπτήρας χωρίς να προσκοµιστεί ISO 14001:2004 
και ISO 9001:2008.) » 
 
σας ενηµερώνουµε ότι : 
Λαµβάνοντας υπόψη το µε αρ. πρωτ. ∆Υ 119/26-4-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής, θέλουµε να διευκρινίσουµε ότι: 
«Το ζητούµενο είδος µε αριθµό (12) της οµάδας «Β» που αφορά λαµπτήρα για το ιστορικό κέντρο του 
∆ήµου Αµαρουσίου, λόγω του ότι είναι υπό κατάργηση δύναται να µην φέρει τα πιστοποιητικά κατά 
ISO 14001:2001 και ISO 9001:2008, αλλά µόνο την ένδειξη CE.» 
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.   
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