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 Προς : όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
 
 

 ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων στο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 30/2020, με αρ. πρωτ. διακήρυξης 

32678/26-11-2020. 

 
Έπειτα από ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, 
παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:  

 

Διευκρίνηση 1: 
Σε ερώτημα υποψηφίου σχετικά με τροποποίηση των όρων της παραγράφου «2.2.6 Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης, «Απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει 
εκτελέσει τέσσερις (4) ή περισσότερες ολοκληρωμένες συμβάσεις, με φορείς του Δημοσίου, 
ύψους τουλάχιστον με αυτό του ενδεικτικού προϋπολογισμού - η κάθε μία - που να έχουν 
πραγματοποιηθεί τα δύο (2) τελευταία έτη (2018 & 2019). Οι συμβάσεις θα αφορούν την ίδια 
προμήθεια (προμήθεια ελαστικών).», διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση αυτή αφορά 
ουσιαστικά συμβάσεις τόσο του δημοσίου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα τα δύο (2) 
τελευταία έτη (2018 & 2019) που μεμονωμένα ή αθροιστικά να καλύπτουν τουλάχιστον το 
τετραπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας. Σχετικά με την 
παράγραφο Β.4., Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 
απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν βεβαιώσεις 
ορθής εκτέλεσης ή/και συμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων δυο ετών 
(2018-2019) με Φορέα του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 
 
 
Διευκρίνηση 2: 
Σε ερώτημα υποψηφίου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει 
από ένα συνεργαζόμενο βουλκανιζατέρ στην περιοχή, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη και διακήρυξη, καθώς και τις ανάγκες του δήμου, πρέπει ο υποψήφιος 
ανάδοχος (μεμονωμένος υποψήφιος ή ένωση εταιριών) να αναλάβει τόσο την προμήθεια 

DIMITRA TRIVELLA
Dec 3 2020 12:38:PM



όσο και την τοποθέτηση. Στην περίπτωση ένωσης εταιριών πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά 
δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία και έγγραφα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος 
διακήρυξης. Εξάλλου, ο υποψήφιος ανάδοχος, μεταξύ άλλων θα πρέπει να διαθέτει:  

 Διαθέτει φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δύναται να σταθμεύουν τα 
βαρέα οχήματα όπως απορριμματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες 
αντικατάστασης των ελαστικών αλλά και κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για 
τοποθέτηση ελαστικών σε βαρέα και σε επιβατηγά οχήματα το οποίο διαθέτει 
νόμιμες άδειες εγκρίσεις και προσωπικό που το λειτουργεί (τεχνίτης βουλκανιζατέρ 
και οδηγός) ικανό να αντικαθιστά τα ελαστικά επιτόπου όπου τυχόν χρειαστεί.  

 Τα ελαστικά θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια 
Υπηρεσία, θα τοποθετούνται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, είτε στο 
συνεργείο του Δήμου, είτε σε ιδιόκτητο φυλασσόμενο χώρο του οικονομικού φορέα 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη θέση ακινητοποίησης του 
οχήματος/μηχανήματος 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετική με την προμήθεια (μηχανοτεχνίτη ή τεχνίτη 
τροχών ή άλλο αντίστοιχο) 

 Πιστοποιητικό επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της 
συμμετέχουσας εταιρείας 

 Άδεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας που να καλύπτει όλους τους τύπους 
οχημάτων του Δήμου  

 Πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού του κινητού και σταθερού συνεργείου. 

  

 
 
 
 
 
 


