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Διευκρινήσεις για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την

Προμήθεια Καυσίμων - Λιπαντικών

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9478/18.7.2016 διακήρυξη του ΕΔΣΝΑ για τον διεθνή
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Καυσίμων – Λιπαντικών
του ΕΔΣΝΑ τέθηκαν ερωτήματα από ενδιαφερομένους επί των οποίων διευκρινίζουμε τα
εξής:
1ο ερώτημα: «Στο άρθρο 5 παράγραφος 5.6 σχετικά με τα πιστοποιητικά ISO, εάν θέλετε
τα πιστοποιητικά από την προμηθεύτρια εταιρεία ή από την εταιρεία παρασκευής των
προϊόντων ή και από τις δύο εταιρείες». Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικά ISO της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων.
2ο ερώτημα: «Στο άρθρο 4 (δικαιολογητικά συμμετοχής σελ. 13), εάν σας καλύπτει
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου αποκλειστικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα.» Απάντηση:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση από το εργοστάσιο
παραγωγής και δεν καλύπτεται από υπεύθυνη δήλωση του αποκλειστικού αντιπροσώπου.
3ο ερώτημα: «Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τα έξοδα δημοσίευσης των
εφημερίδων για τον επαναληπτικό αλλά και για τον προηγούμενό του». Απάντηση: Τα
έξοδα δημοσίευσης του προηγούμενου διαγωνισμού που ματαιώθηκε ανήλθαν στο ποσό
των 2.671,10 ευρώ. Εκτιμάται ότι στο ίδιο περίπου ύψος θα ανέλθουν τα έξοδα
δημοσίευσης και του παρόντος επαναληπτικού διαγωνισμού.
Περαιτέρω, προβαίνουμε στην εξής οίκοθεν διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος: Στο
άρθρο 6 της Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 13/2016
«Προμήθεια Λιπαντικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων Δ/νσης Σ.Μ.Α.» αντί για
15W-40 που είναι το ορθό έχει γραφτεί εκ παραδρομής 15W – 50. Η ορθή αναγραφή 15W40 υπάρχει στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και στο Τιμολόγιο Προσφοράς.
Η παρούσα απόφαση, για λόγους κατεπείγοντος, αφού υφίστανται ασφυκτικές προθεσμίες
εντός των οποίων πρέπει να χορηγηθούν οι διευκρινήσεις, να αναρτηθεί άμεσα στην

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να τεθεί υπ’ όψιν
όλων των ενδιαφερομένων και θα τεθεί προς έγκριση κατά την προσεχή συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
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