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Θέµα : ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τον συνοπτικό διαγωνισµό «Προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας ∆ήµου Σάµου».

Σε απάντηση των παρακάτω διευκρινιστικών ερωτηµάτων ενδιαφερόµενου
προµηθευτή σχετικά µε τον συνοπτικό διαγωνισµό «Προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας ∆ήµου Σάµου»
1. Τα τεχνικά φυλλάδια-πιστοποιητικά των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να είναι
αυστηρά στην ελληνική γλώσσα, ή μπορούν να προσκομιστούν και στην αγγλική
γλώσσα; Δεν αναφέρεται κάτι ξεκάθαρα στο σχετικό έντυπο του διαγωνισμού.
2.

Διευκρίνιση αναφορικά με την μονάδα μέτρησης στα παρακάτω προσφερόμενα
είδη:
a. Α/Α: 15 Μποτάκι ασφαλείας ζεύγος (52)
b. Α/Α: 22 Ημιάρβυλα ασφαλείας τεμάχιο (100)
c. Α/Α: 23 Νιτσεράδες τεμάχιο (100) *στις τεχνικές προδιαγραφές
αναφέρονται σαν κοστούμι-σετ!

3.

Μήπως χρειάζεται επανεξέταση η τιμή πώλησης της φιλτρόμασκας Α1Ρ3 (Α/Α: 10);
(4,00 ευρώ τιμή ταβάνι και μιλάμε για μάσκα μισού προσώπου)

4.

Στις τεχνικές προδιαγραφές για τα ημιάρβυλα ασφαλείας, θα θέλαμε να γίνει
επανεξέταση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 90345, καθώς δεν απαντάται σε κάποιο από
τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Μήπως υπάρχει τυπογραφικό λάθος και αντί για το πρότυπο
ΕΛΟT EN 39045 έχει γραφεί ΕΛΟΤ EN 90345;

Σας ενημερώνουμε τα εξής :
1. Ότι ορίζει το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει την ευθύνη
να αξιολογήσει αν η προσφορά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως
αποτυπώνονται στην διακήρυξη.
2. a. αναφέρεται σε 52 ζεύγη
b. αναφέρεται σε 100 ζεύγη
c. αναφέρεται σε σετ πάνω-κάτω
3. Η τιμή για την φιλτρόμασκα Α1P3 έχει ορισθεί από έρευνα αγοράς της Τεχνικής
υπηρεσίας και είναι τιμή προϋπολογισμού. Είναι δυνατόν στην προσφορά του
προμηθευτή η προσφερόμενη τιμή για το συγκεκριμένο είδος να είναι ανώτερη της
προϋπολογισθείσας αρκεί η συνολική προσφορά για όλα τα είδη να μην ξεπερνάει
την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνης της προμήθειας.
4. Το σωστό πρότυπο ΕΛΟΤ είναι ΕΝ 39045.
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