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«Παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 4/2018 Διακήρυξης
Α.Π.Σ.»
ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθ. 20477 Φ.Δ. 4/2018 από 11-04-2018 (ΑΔΑΜ: 17PROC002927278) Απόφαση
Α.Π.Σ. (ήτοι η υπ’ αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ.).
2. Η από 04-05-2018 (αρ. πρωτ. Α.Π.Σ. 27013/ 07-05-2018) επιστολή της εταιρίας με δ.τ.
«DRAEGER HELLAS Α.Ε.», με την οποία η εν λόγω εταιρία αιτείται διευκρινήσεων επί των
τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 4/2018 Διακήρυξης Α.Π.Σ.
3. Το υπ’ αριθ. 42 από 09-05-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Θεμάτων για θέματα πυροσβεστικό
εξοπλισμό, σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρινήσεων της εταιρίας «DRAEGER
HELLAS Α.Ε.» επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 4/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ.».
4. Το υπ’ αριθ. 38 από 14-05-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υποστήριξης και Υποδομών/ Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών προς τη Διεύθυνση
Οικονομικών/ Τμήμα προμηθειών, σχετικά με «Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρινήσεων
επί της Διακήρυξης 4/2018», με συνημμένο το από 14-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής
Αξιολόγησης Τεχνικών Θεμάτων για θέματα πυροσβεστικού εξοπλισμού.
5. Το υπ’ αριθ. 50 από 15-05-2018 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ:

1. Η εταιρεία σας υπέβαλε αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’
αριθ. 4/2018 Διακήρυξης ΑΠΣ στα κάτωθι σημεία:
1.1 Αν στο Παράρτημα Γ η επεξήγηση/οδηγία 3 συνεπάγεται ότι θα πρέπει στη στήλη απάντηση να
υπάρχει πλήρης περιγραφή για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ή εάν θα
πρέπει να έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» όπως ορίζεται και στην εν λόγω παράγραφο, ο υποψήφιος Ανάδοχος
μπορεί να δώσει απάντηση με τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Η απάντηση όμως αυτή δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής αφού αυτό τεκμηριώνεται με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
όπου αυτά ζητούνται και τα οποία εξετάζονται κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης των
προσφορών.
1.2 Για τον Διαγωνισμό με α/α συστήματος 46601, που αφορά 4.000 Κράνη Δασοπυρόσβεσης με
Γυαλιά Αν απαιτούνται εργαστηριακές δοκιμές στο στάδιο της παραλαβής σε κάθε εκτελεστική
Σύμβαση.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 8 της τεχνικής προδιαγραφής του διαγωνισμού, η Επιτροπή
παραλαβής προβαίνει τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε εργαστηριακό έλεγχο των υπό
παραλαβή κρανών.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 9 της τεχνικής προδιαγραφής η διαδικασία της παράδοσης παραλαβής θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που θα μνημονεύεται σε κάθε
εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας - πλαισίου ενώ η οριστική παραλαβή θα γίνεται από την
Επιτροπή παραλαβής μέσα σ’ ένα μήνα από την παράδοση ολόκληρης της ποσότητας
εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των
εργαστηριακών δοκιμών και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε
κάθε Εκτελεστική Σύμβαση.
2. Το παρόν θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr)
και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).
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