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Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με τo Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», αρ. διακήρυξης: 13253/26-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005479331).  
 

 

 Σχετ.:  Το με οίκοθεν αριθμ. πρωτ. 13431/30-08-2019 του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Το με αριθμ. πρωτ. 13448/30-08-2019 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας, με θέμα: Απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα ενδιαφερομένου που αφορούν την 
προμήθεια και τη συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού. 

 

  Γνωστοποιούμε στους οικονομικούς φορείς ερωτήματα διευκρινίσεων που τέθηκαν στο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ» και τις σχετικές διευκρινίσεις επί αυτών. 
 

Ερώτημα 1ο:  

Στην σελ.5 και με τον όρο "Προαίρεση" που κατόπιν περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς στην σελ.45,46 και ορίζεται στις 4000€ και που αναλύεται στην Σελ.20 Αρθ.22. (Αφορά τα 
αναλλώσιμα είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα 2 που δεν έχουν προβλεφθεί και το ποσό θα 
επιμεριστεί ισόποσα στον πρϋπολογισμό για τα έτη 2020 και 2021.)  τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η 
προσφορά τιμής? Πώς θα επιμεριστεί ισόποσα εφόσον δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί ανά έτος?  Θα πρέπει να 
δώσουμε έκπτωση και αν ναι πως θα μετέχει αυτή η τιμή στην αξιολόγηση? Αν δώσουμε π.χ. σχεδόν μηδενική 
τιμή (π.χ 100€) και αποδειχθούμε φτηνότεροι από άλλους θα πρέπει να παραδώσουμε κάποια υλικά μέχρι 
αυτού του ποσού  με τις τιμές των επί μέρους ειδών? Αν δώσουμε το μέγιστο ποσό 4000€ θα πληρωθούμε με 
τις τιμές των ειδών που ήδη έχουμε δώσει τιμή μόνο για τα είδη που περιλαμβάνονται στην οικονομική 
προσφορά της ομάδας 2 ή και για άλλου είδους υλικά που πιθανόν να χρειαστούν στο μέλλον? Αν π.χ. 
ζητούνται είδη αυτά θα γίνονται μαζικά μία φορά το έτος ή θα πρέπει να παραδίδονται όποτε και όποιος τα 
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χρειαστεί? Π.χ. αν μας ζητάνε ένα - ένα ρακόρ στην Μαυροράχη αντι ας πουμε 15€ θα πρέπει να τα 
πηγαίνουμε τμηματικά 10 φορές? Τι γίνεται με τα έξοδα αποστολής? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 1ο
 ερώτημα: 

Το ποσό της προαίρεσης θα είναι 4.000,00 ευρώ και όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το ποσό των 
4.000,00 ευρώ στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Αν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης, η 
τιμή των υλικών θα είναι η τιμή της προσφοράς του αναδόχου για αυτά. Αν το υλικό δεν έχει προβλεφτεί 
στον προϋπολογισμό τότε η αξία του θα είναι όσο η αξία του υλικού στον τιμοκατάλογο της αγοράς με την 
έκπτωση που ενδεχομένως μπορεί να δώσει. Η ενδεχόμενη ανάγκη που θα προκύψει δεν δύναται να 
περιγράψει ποσότητα. Το κόστος του υλικού θα συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής εάν δεν δύναται 
το προσωπικό του Φορέα να το παραλάβει από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
 

 

Ερώτημα 2ο:  

Στην σελ.41 στον προυπολογισμό δεν δίνεται τιμή για το είδος " Pa 25kg Τροχήλατος " του ΧΥΤΑ Εδέσσης αλλά 
ζητείτε τιμή στο υπ. οικονομικής προσφοράς στην σελ.43.  Θα πρέπει να δώσουμε τιμή και με βάση ποια 
αρχική? Στο παρελθόν έχω κοπεί από διαγωνισμό επειδή έδωσα μεγαλύτερη τιμή σε επιμέρους είδος.  

Διευκρίνιση όσον αφορά το 2ο
 ερώτημα: 

Εκ παραδρομής δεν μπήκε η τιμή του πυροσβεστήρα Ρa 25 kgr τροχήλατος οπότε οι συμμετέχοντες δεν θα 
δώσουν προσφορά για το συγκεκριμένο είδος. 
 

 

Ερώτημα 3ο:  

Στην σελ.7 στην παρ. Β)...α).... ζητάτε τις φωτοτυπίες των μελών μίας ΟΕ αν κατάλαβα καλά? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 3ο
 ερώτημα: 

Ισχύει ό,τι περιγράφεται στο Παράρτημα Νομιμοποιητικά Έγγραφα Εκπροσώπησης Νομικών 
Προσώπων, της Διακήρυξης. 
Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε την παράγραφο Β). β) στη σελίδα 7 της Διακήρυξης όπου μεταξύ 
άλλων αναφέρει : …  Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν 
ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, 
πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισμό. 
 

 

Ερώτημα 4ο: 

Στην σελ.7 στην παρ. 3. όταν λέτε ότι πρέπει να καταθέσουμε  "πλήρης και σαφής τεχνική περιγραφή του 
προσφερόμενου είδους" εννοείτε να αντιγράψουμε αυτά που λέτε εσείς στην  "όπως ακριβώς περιγράφεται 
στη 17/2019 Μελέτη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την Ειδικ Συγγραφή Υποχρεώσεων όπως προκύπτει με το 
Αρ.Πρωτ.10107/26-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας" ή να περιγράψουμε τις δικές 
μας διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία 618/2005?   

Διευκρίνιση όσον αφορά το 4ο
 ερώτημα: 

Περιγραφή του προσφερόμενου είδους (Δεν είναι λόγος αποκλεισμού του συμμετέχοντος). 
 

 

Ερώτημα 5ο:  

Στην σελ.7 στην παρ. 3. όταν λέτε ότι "θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη κατά την ελληνική νομοθεσία" και 
εκτός από το Iso 9001:2008 ( Που έτσι και αλλιώς δεν απαιτείτε από την ελληνική νομοθεσία ) θα πρέπει να 
καταθέσουμε κάποια πιστοποιητικά? Π.χ αρμοδίου ατόμου, εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου 
επανελέγχου χαμηλής και υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων που απαιτούνται από την ΚΥΑ 618/2005 καθώς και 
Νομαρχιακή άδεια λειτουργίας  κέντρου επανελέγχου χαμηλής και υψηλής πίεσης  πυροσβεστήρων  και 



φιαλών (αυτή η άδεια δεν εμπίπτει στην ΚΥΑ 618/2005 καθώς μιλάμε για φιάλες και όχι φορητούς 
πυροσβεστήρες) ,  καθώς και την εγγραφή στο βιοτεχνικό επιμελητήριο  ? χρειάζεται κάποιο επι πλέον 
αποδεικτικό? θα πρέπει να τα καταθέσουμε στον Φάκελο "τεχνική προσφορά" ή θα ζητηθούν αργότερα, μετά 
την κατακύρωση? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 5ο
 ερώτημα: 

 Στο συγκεκριμένο πεδίο ζητείται η άδεια λειτουργίας και το ISO 9001 του συμμετέχοντος. 
 

 

Ερώτημα 6ο:    

Στην σελ.7 στην παρ. 3 και εφόσον πρόκειται για υπηρεσία τι εννοείτε και τι πρέπει να καταθέσουμε όταν 
ζητάτε ...."Για όλα τα ανωτέρω υλικά που απαιτείται να είναι πιστοποιημένα, θα κατατεθούν με την τεχνική 
προσφορά και τα σχετικά πιστοποιητικά – εγκρίσεις ποιότητάς τους." ? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 6ο
 ερώτημα: 

 Το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά τα υλικά που έχουν πιστοποιήσεις. 

Για τις υπηρεσίες δεν απαιτούνται πιστοποιητικά (καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας και το ISO 9001 

του συμμετέχοντος). 
 

 

Ερώτημα 7ο: 

Στην σελ. 11. όταν λέτε "ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης " εάν 
κάποιοι συμμετέχοντες  χρησιμοποιούν κοινή εταιρεία  επειδή δεν  έχουν τα απαραίτητα προσόντα (άδειες) 
και αυτή η κοινή εταιρεία μετέχει ουσιαστικά σε 2 ή περισσότερες προσφορές θα γίνει αποδεκτή η προσφορά 
αυτού που μετέχει με πιστοποιητικά και άδειες τρίτου που τα χρησιμοποιεί και άλλος μετέχων? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 7ο
 ερώτημα: 

 Γίνεται δεκτή η προσφορά του συμμετέχοντος με δάνεια εμπειρία με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης σε περίπτωση κατακύρωσης του υπευθύνου της εταιρείας που του παράσχει την εμπειρία ότι 
συναινεί να του δανείσει την εμπειρία του. 
 

 

Ερώτημα 8ο:  

Στην σελ. 15 και στο Αρθρο 16 . Δικαιολογητικά συμμετοχής αυτά ζητούνται κατά την κατάθεση προσφοράς ή 
μετά την κατακύρωση? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 8ο
 ερώτημα: 

 Τα δικαιολογητικά του Άρθρου: 16 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) υποβάλλονται  στο στάδιο 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

 

Ερώτημα 9ο:  
Στην σελ.21 και σελ.35 στον τρόπο πληρωμής δεν αναφέρεται σε πόσες μέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 
Διευκρίνιση όσον αφορά το 9ο

 ερώτημα: 

 Ισχύει ό,τι περιγράφεται στο Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 
του αναδόχου , του Νόμου 4412/2016. 
 

 

Ερώτημα 10ο: 

Στην σελ. 26 στις τεχνικές περιγραφές αναφέρονται τα παρακάτω λάθη:  "Αναγόμωση πεπιεσμένου αέρα" - Η 
αναγόμωση αερίου γίνεται μόνο με Άζωτο και όχι πεπιεσμένο αέρα καθώς αυτός δεν είναι αδρανές υλικό και 
η υγρασία που περιέχει συσσωματώνει την πυροσβεστική σκόνη.  "Υδραυλική δοκιμή πεπιεσμένου αέρα" δεν 
υπάρχει γίνεται αυστηρά με νερό καθώς δοκιμή (εργαστηριακός έλεγχος με πεπιεσμένο αέρα) μπορεί να 



επιφέρει εκρηκτικά φαινόμενα σε περίπτωση αστοχίας της φιάλης. Η ΚΥΑ 618/2005 είναι πολύ αναλυτική ως 
προς την εκτέλεση εργασιών σε φορητή πυροσβεστική συσκευή. 
Διευκρίνιση όσον αφορά το 10ο

 ερώτημα: 

 Ισχύει ό,τι περιγράφεται στην ΚΥΑ 618/2005. 
 

 

Ερώτημα 11ο: 

 Στην σελ 27. εφόσον ζητούνται βάνες 2" μήπως οι δεμένοι πυροσβεστικοί εύκαμπτοι σωλήνες που ζητούνται 
δεν θα έπρεπε να είναι 1,3/4" εφόσον πάντα οι σωλήνες εί ναι μικρότεροι από τις βάνες? 

Διευκρίνιση όσον αφορά το 11ο
 ερώτημα: 

 Μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα, για την ομάδα 2 (ΧΥΤΑ) ο εύκαμπτος σωλήνας θα είναι 1 ¾΄΄ . 
 

 

Ερώτημα 12ο: 

Επίσης τα ρακόρ τα οποία ζητούνται θα είναι με "πάσο" ή "ουρά" (για βάνες ή πάνινους σωλήνες);  
Διευκρίνιση όσον αφορά το 12ο

 ερώτημα: 

 Μετά από συνεννόησης με το αντίστοιχο τμήμα, για την ομάδα 2 (ΧΥΤΑ Μαυροράχης) τα ρακόρ θα είναι με 
πάσο για βάνες. 
 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου 

(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 
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