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Θέκα: Παξάηαζε εκεξνκελίαο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ηεο αξηζκ.
33728/20-10-2020 δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο κε ηίηιν:
«Πξνκήζεηα ιακπηήξωλ, θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ θαη ειεθηξνινγηθνύ
πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνύ θωηηζκνύ θαη
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ δεκνηηθώλ θηηξίωλ ηνπ Γήκνπ
Μπηηιήλεο».
αο γλωξίδνπκε όηη ε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ
πξνζθνξώλ ηεο αλωηέξω δηαθήξπμεο είλαη 10/11/20, ιόγω αλάγθεο
γλωζηνπνίεζεο ηωλ παξαθάηω δηεπθξηλήζεωλ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο,
ζύκθωλα κε ην άξζξν 121 παξ. 5.α. ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 2.1.3
«Παξνρή Γηεπθξηλήζεωλ» ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη ηελ ζρεηηθή
εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηόο καο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
1. ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, κε ηηο επηζπκεηέο πνζόηεηεο θαη ηηο
(κέγηζηεο) ηηκέο ηνπο, είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε Μειέηε θαη δε
ζηνλ Αλαιπηηθό Πξνϋπνινγηζκό απηήο.
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο θπζηθά απνηεινύλ
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο Μειέηεο θαη ηεο Δηαθήξπμεο, πεξηέρνπλ
ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα θάζε είδνο πιηθνύ πνπ
πξννξίδεηαη γηα πξνκήζεηα.
2. ΕΘΔΘΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ ΚΑΘ ΔΘΟΡΘΩΕΘ
α. (Σκήκα 1 / Οκάδα 1 / Άξζξν 1) "Νηνπί Ε27 γηα θωηηζηηθά δξόκνπ
(κνλνθόκκαηα πνξζειάλεο"
- νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ θαη ζηα δύν κεγέζε ληνπί (Ε27
& Ε40). Ζεηάκε κόλν Ε27, όπωο αλαθέξεηαη
β. (Σκήκα 1 / Οκάδα 2 / Άξζξν 3 (κνλαδηθό))
- Σν ζωζηό είλαη 50 τεμάχια προς 100,00€/τεμ, ήηνη ζύλνιν
5.000,00€
γ. (Σκήκα 1 / Οκάδα 3 / Άξζξν 4) "Λακπηήξαο LED 15 W" :
- νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνπλ "ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++"
αληί ηνπ νξζνύ "Α+"
- νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνπλ "κέζν ρξόλν δωήο 15.000h"
αληί ηνπ νξζνύ "40.000h"
- ζεξκνθξαζία 3000Κ γίλεηαη απνδεθηή (θαη' εθαξκνγή ηνπ "πεξίπνπ
2700Κ" πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο)
δ. (Σκήκα 1 / Οκάδα 3 / Άξζξν 7) "Λακπηήξαο Ναηξίνπ 100 W (Ε27)"
- ν ιακπηήξαο ζα είλαη 100W, χωρίς εκκινητή (αληί ηνπ "κε
εζωηεξηθό ελαπζηήξα - εθθηλεηή" ηωλ Πξνδηαγξαθώλ)
- ν θάιπθαο (ληνπί) ζα είλαη Ε40 (αληί Ε27 ηωλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ
Αλαιπηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ)
ε. (Σκήκα 1 / Οκάδα 3 / Άξζξν 9) "Λακπηήξαο νηθνλνκίαο compact
PL 26W, 2 αθίδεο"
- όπωο αλαθέξεηαη ζηνλ Αλαιπηηθό Πξνϋπνινγηζκό, δεηάκε PL
26W 2-pin. Η αλαθνξά ηνπ Ε27 ζπγρξόλωο κε ηηο αθίδεο (ζηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) είλαη εζθαικέλε
ζη. ρεηηθά κε ηελ απαίηεζε γηα πξνζθόκηζε βεβαίωζεο,
ζπκπιεξωκαηηθά ηεο αλαθνξάο ηωλ ζρεηηθώλ πξνκεζεηώλ πνπ
παξείραηε ζε δεκόζηνπο θνξείο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία, δεηείηαη λα

πξνζθνκίζεηε από ηνπο ίδηνπο θνξείο (Αλαζέηνπζεο) βεβαίωζε
πιήξνπο ζπκκόξθωζήο ηωλ πιηθώλ πνπ πξνκεζεύηεθαλ ζύκθωλα
κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη βαζκό ηθαλνπνίεζήο
ηωλ (Αλαζεηνπζώλ) από ηα πιηθά απηά.
ε. ρεηηθά κε ηε βεβαίωζε γηα θαηαιιειόηεηα γηα ρξήζε ζε εμωηεξηθό
ρώξν: είηε επίζεκν πηζηνπνηεηηθό ηνπ βαζκνύ ζηεγαλόηεηαο (ΘΡ) είηε
ππεύζπλε δήιωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε
ζε εμωηεξηθό ρώξν, ζε επίζεκε γιώζζα (Ειιεληθά, Αγγιηθά, ή
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζε θάπνηα από απηέο)

Δείγκαηα απαηηνύληαη γηα όια ηα είδε ηεο νκάδαο 3 ηνπ ηκήκαηνο 1
θαη γηα ηα είδε ηωλ γξακκώλ 10, 11, 12 ηεο νκάδαο 1 ηνπ ηκήκαηνο
2.

Η Αλ. Δ/ηξηα Οηθ/θώλ

Οπξαλία Κηνπβξέθε

