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Μαρούσι, 05-04-2021
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ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 03/2021
Διακήρυξης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος».
-ΟΓενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
1.1.
Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί
την υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2.
Του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/ τΑ/11-06-1986) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση
νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
1.3.
Του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/τ.Α/30-06-1992), «Αναμόρφωση της άμεσης
φορολογίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4.
Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
1.5.
Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6.
Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000) «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.7.
Του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
1.8.
Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
1.9.
Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1.16.
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων
απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011)«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α/27-10-2011) «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο».
Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ.Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του N.4046/2012» και άλλες
διατάξεις.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 τ. Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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1.27. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.28. Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 240).
1.29. Του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
1.30. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
1.31. Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
1.32. Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο
53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
1.33. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.34. Του Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ 167 τ.Α/30-08-2012) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007».
1.35. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
1.36. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
1.37. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
1.38. Του Π.Δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/29-08-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη».
1.39. Του Π.Δ.81/19 (ΦΕΚ 119 Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.40. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τις Αποφάσεις:
2.1.
Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75)» (Β΄ 1276).
2.2.
Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας,
σχετικά με «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
2.3. Υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) της 26ης Διεύθυνσης
Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με
«Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
Υπ’ αριθ. Π1/542 από 04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).»
Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και
λειτουργία Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών
«Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης
και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016» (Β΄ 969).
Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β΄/02-06-2017) Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Υπ’ αριθ. Υ56/29-08-2018 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 3715) «Σύσταση
θέσεων Υφυπουργών».
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 από 15-03-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1 από 19-03-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
με: «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για
θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 65044 Φ. Επιτροπές 2020-2021 από 17-11-2020 (ΑΔΑ:Ω22846ΜΤΛΒ6ΙΒ) Υπαρχηγού Π.Σ., σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών Πυροσβεστικού
σώματος».
Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-122020), σχετικά με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Υπ’ αριθ. 207 Φ.Δ. 03/2021 από 26-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008227373) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ήτοι την υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξη Α.Π.Σ.)
με την οποία
διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής
διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη προμήθεια με αγορά
οκτακοσίων εξήντα εννέα
χιλιάδων εκατό ογδόντα δύο (869.182) λίτρων
ελαιολιπαντικών και πρόσθετων και δεκαέξι χιλιάδων δεκατριών (16.013) κιλών
γράσου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας
Πλαίσιο,
για
τις
ανάγκες
της
Γενικής
Γραμματείας
Πολιτικής
Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα ενός ευρώ και
πενήντα ενός λεπτών (2.242.171,51€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη
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3.
4.
5.

6.

7.

επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Την από 22-03-2021 επιστολή της εταιρίας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.», σχετικά με αίτημα
παροχής διευκρινήσεων.
Την από 23-03-2021 επιστολή της εταιρίας «MOTOR OIL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
A.E.», σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων.
Το υπ’ αριθ. 771 Φ.Δ. 3/2021 από 30-03-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση
Προμηθειών/ Α΄ Τμήμα διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προς την Επιτροπή
για θέματα Οχημάτων, Μηχανημάτων και γενικά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών,
και κοινοποίηση στην ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση προμηθειών/ Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών,
σχετικά με:
«Εξέταση αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί των Τεχνικών
Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για την προμήθεια
ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος».
To από 02-04-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ τμήμα
Τεχνικών Προδιαγραφών προς το Α’ Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων
Συμβάσεων, σχετικά με: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της
υπ’ αριθ. 3/2021 Διακήρυξης, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων»
Το από 02-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης επί τεχνικών θεμάτων για
θέματα οχημάτων, μηχανημάτων και γενικά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών,
σχετικά με «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ.
3/2021 Διακήρυξης, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων», σύμφωνα με το
οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως:
«1.
Για τις παρατηρήσεις και των δύο εταιρειών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.1.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της τεχνικής προδιαγραφής «Τα ελαιολιπαντικά και
τα πρόσθετα θα πληρούν συσσωρευτικά κατ' ελάχιστο τις προδιαγραφές API (American
Petroleum Institute) & ACEA ( Association des Constructeurs de l ‘ Automobile), όπως
φαίνονται παρακάτω (ή νεώτερες αυτών), επί ποινή αποκλεισμού.»
Διευκρινίζεται ότι όταν κάποια από τις ζητούμενες για κάθε είδος προδιαγραφές έχει
καταργηθεί, αντικατασταθεί ή υπερκαλυφθεί από κάποια άλλη τότε γίνεται αποδεκτή η
συμμόρφωση με τη νεότερη προδιαγραφή, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή της
προγενέστερης, εφόσον η ανωτέρω συνθήκη (κατάργηση προδιαγραφής, αντικατάσταση ή
υπερκάλυψη από άλλη) αποδεικνύεται επαρκώς από τον προσφέροντα.
1.2.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της τεχνικής προδιαγραφής ζητούνται «Οι σχετικές
εγκρίσεις των προϊόντων τους από το Γενικό Χημείο του Κράτους για όποια προϊόντα
απαιτείται».
Διευκρινίζεται ότι πρέπει να αναγράφονται στις εγκρίσεις όλες οι ζητούμενες και όχι μόνο η
έγκριση κυκλοφορίας με μία μόνο από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
Επίσης δεν γίνεται δεκτή η προσκόμιση αίτησης εγκρίσεων από το χημείο του κράτους και
υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο ότι οι εγκρίσεις θα προσκομιστούν εγκαίρως εφόσον
ο υπόχρεος είναι μειοδότης.
1.3.
Διευκρινίζεται ότι όταν κάποια από τις επιμέρους ζητούμενες προδιαγραφές ενός
είδους όπως π.χ. στα ζητούμενα γράσσα, υπερκαλύπτει κάποια άλλη που επίσης ζητείται,
τότε απαιτείται η συμμόρφωση με την αυστηρότερη ενώ αυτή που υπερκαλύπτεται δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται.
1.4.
Διευκρινίζεται ότι όταν κάποιος από τους ζητούμενους τύπους λιπαντικών όπως
π.χ. το λιπαντικό Paramina HPS, έχει καταργηθεί, τότε γίνεται δεκτό αυτό που το έχει
αντικαταστήσει ή ισοδύναμο αυτού.
2.
Για τα ερωτήματα της εταιρείας «MOTOR OIL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.»
διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
2.1.
Ερώτημα: «Για το προϊόν με περιγραφή : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NV 3500 (ή ισοδύναμο
Chrysler MS -9224) θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την χρονολογία πρώτης άδειας των
οχημάτων για τα οποία προορίζεται το προϊόν».
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•
Απαιτείται η συμμόρφωση με τη ζητούμενη προδιαγραφή.
2.2.
Ερώτημα: «Για το προϊόν με περιγραφή : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ MB 236.14 (για αυτόματο
σασμάν MERCEDES VITO) μπορεί να προσφερθεί ισοδύναμο προϊόν?»
•
Δεν προβλέπεται η προσφορά ισοδύναμου προϊόντος.
2.3.
Ερώτημα: «Για το προϊόν ΓΡΑΣΣΟ NLGI-2 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την
ακριβή αιτούμενη προδιαγραφή, καθώς οι αναγραφόμενες στην τεχνική μελέτη
προδιαγραφές K2K-30/K2N-30 για το γράσο NLGI-2 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από
ένα (1) προϊόν , αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά προϊόντα.»
•
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 1.3 (υποχρεωτική η αυστηρότερη απαίτηση
K2N-30).
2.4.
Ερώτημα: «Για το προϊόν ΓΡΑΣΣΟ NLGI-3 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την
ακριβή αιτούμενη προδιαγραφή, καθώς οι αναγραφόμενες στην τεχνική μελέτη
προδιαγραφές K3K-30/K3N-30 για το γράσο NLGI-3 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από
ένα (1) προϊόν , αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά προϊόντα»
•
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 1.3 (υποχρεωτική η αυστηρότερη απαίτηση
K3N-30).
2.5.
Ερώτημα: «Για το προϊόν ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ
ΑΕΡΑ PARAMINA HPS OIL , θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τις ακριβείς αιτούμενες
προδιαγραφές, καθώς το αναγραφόμενο στην τεχνική μελέτη προϊόν με την επωνυμία
PARAMINA HPS OIL, έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από άλλο προϊόν»
•
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 1.4.
3.
Για τα ερωτήματα της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» διευκρινίζονται τα
κατωτέρω:
3.1.
Ερώτημα: «Βάση του εγγράφου του Γ.Χ.Κ. πολλές προδιαγραφές καλύπτουν τις
προηγούμενες-προγενέστερες τους, οπότε και δεν χρειάζεται να αναγράφονται οι
προηγούμενες. Σας καλύπτει η νεότερη έκδοση προς πλήρωση του όρου συσωρευτικά ως
προς τις προηγούμενες εκδόσεις και με βάση την απόφαση του Γ.Χ.Κ. ότι οι νεότερες
προδιαγραφές καλύπτουν τις παλαιότερες προδιαγραφές;»
•
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 1.1
3.2.
Ερώτημα: «Στις σχετικές εγκρίσεις για τα προϊόντα που απαιτείται να έχουν έγκριση
πρέπει να αναγράφονται σε αυτές συσσωρευτικά όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές επί
ποινή αποκλεισμού ή απλά να έχουν έγκριση κυκλοφορίας με μια τουλάχιστον από τις
ζητούμενες προδιαγραφές;»
•
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 1.2.
3.3.
Ερώτημα: «Για το γράσσο NLGI 3: Βάση της κατηγοριοποίησης ISO 6743/9 LXCDEA2 το 2 πρέπει να γίνει 3»
•
Εκ παραδρομής στην απαιτούμενη προδιαγραφή για το γράσσο NLGI 3 έχει
αναγραφεί XCDEA2 αντί του ορθού XCDEA3 το οποίο θα γίνεται δεκτό.
3.4.
Ερώτημα: «75W85 : API GL-4/GL-5/MT1. Δεν υφίσταται βαλβολίνη με ιξώδες
75W85 με τις ανωτέρω προδιαγραφές.»
•
Από έρευνα αγοράς έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου τύπου βαλβολίνης.
3.5.
Όλα τα υπόλοιπα επιμέρους ερωτήματα απαντώνται με τις ανωτέρω 1.1, 1.2, 1.3
και 1.4 διευκρινίσεις.
4.
Τέλος επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή για την προμήθεια ελαιολιπαντικών
και πρόσθετων της διακήρυξης 3/2021 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο
σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
(http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση” και τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση κατά το διάστημα από 5/11/2020 έως 19/11/2020 χωρίς να διατυπωθεί
οποιοδήποτε σχόλιο από κάποια εταιρεία».
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Το υπ’ αριθ. 79/2021 από 05-04-2021 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης
και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος με
το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως: «
1.
Για την από 22-03-2021 επιστολή της εταιρίας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.», σχετικά
με αίτημα παροχής διευκρινήσεων, ως κάτωθι:
1.1 Αναφορικά με τα ερωτήματα που αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης
παρατηρούνται τα εξής:
1.1.1 Ερώτημα: «Βάση όλων των παραπάνω και του παραρτήματος ΣΤ’ συνεπάγεται ότι
η προμήθεια θα γίνει ανά είδος αρκεί να προσφέρει το σύνολο της ποσότητας του είδους.
Άρα εφόσον θα πραγματοποιηθεί μειοδοσία ανά είδος σε π.χ. 4 ή 5 οικονομικοί φορείς με
αποδεκτές τεχνικές και οικονομικές προσφορές πως θα οδηγηθεί σε η σύναψη με τρεις
φορείς μόνο;»
Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης, η Συμφωνία Πλαίσιο θα
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3. και στο Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης.
Παράλληλα, στη σελ. 5 της Διακήρυξης αναφέρεται ρητώς ότι: «Γίνονται δεκτές προσφορές
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας». Υφίσταται επομένως σαφής απαίτηση οι
οικονομικοί φορείς να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας ανά είδος, αλλά και σαν σύνολο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος
Α της Διακήρυξης, ενώ η κατάταξη τους ( 1ος , 2ος, 3ος μειοδότης) θα γίνει με το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής μεταξύ όλων των συμμετεχουσών εταιρειών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα Ε «Υπόδειγμα μη συστημικής οικονομικής
προσφοράς είδους» της εν λόγω Διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να
υποβάλουν οικονομική προσφορά στην οποία να φαίνεται η τιμή μονάδας του κάθε είδους.
Η απαίτηση όμως αυτή για υποβολή αναλυτικής οικονομικής προσφοράς, δηλαδή της
τιμής μονάδας ανά είδος δεν θα πρέπει να συγχέεται με κατακύρωση προκηρυχθείσας
ποσότητας ανά είδος. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται και στους όρους της Διακήρυξης
προϋπολογισμός ανά είδος. Δεδομένου του γεγονότος ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, σε κανένα
σημείο της Διακήρυξης δεν προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατακύρωση θα γίνει ανά
είδος. Αντίθετα η κατακύρωση της προκηρυχθείσας ποσότητας θα γίνει βάσει της
συνολικής τιμής όπως προκύπτει από την συνολική οικονομική προσφορά των
οικονομικών φορέων. Εξάλλου, σε πληθώρα σημείων της διακήρυξης μεταξύ των οποίων
στην σελ. 1 «Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια με
αγορά οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατό ογδόντα δύο (869.182) λίτρων
ελαιολιπαντικών και πρόσθετων και δεκαέξι χιλιάδων δεκατριών (16.013) κιλών γράσου
για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο, για τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος, όπως
αναφέρεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα
ενός λεπτών (2.242.171,51€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένων
των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη
τιμή)», στο παράρτημα Α: «Τιμή άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων: ενενήντα
χιλιάδες ευρώ (2.242.171,51 €)», καθώς και στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» αναφέρεται ότι:«Η
εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα
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επτά λεπτών (2.780.292,67 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς
ΦΠΑ: 2.242.171,51 € και ΦΠΑ : 538.121,16 €)» παρατίθεται ο προϋπολογισμός τη
διακήρυξης ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι σε
επιμέρους προϋπολογισμό ανά είδος, καθότι η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην
συνολική τιμή που θα προσφερθεί από τον οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» αναφέρεται ότι:«Η ολοκλήρωση αυτής της
διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με τρεις (3)
οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές για το
σύνολο της προμήθειας». Καθίσταται επομένως σαφές ότι εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθμός οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, την Συμφωνία
Πλαίσιο θα την υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς με τις τρεις (3) καλύτερες οικονομικές
προσφορές, σύμφωνα πάντα με το κριτήριο κατακύρωσης που έχει τεθεί, και συνεπώς δεν
χρειάζεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση ως προς το σημείο αυτό.
1.1.2 Ερώτημα: «Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο; Και εάν ναι , ενημερώστε
μας για αυτά ώστε να τα υπολογίσουμε στα έξοδα μας και να καταθέσουμε ολοκληρωμένη
και σωστή οικονομική προσφορά».
Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης και συγκεκριμένα με την
παράγραφο 1.6 Δημοσιότητα, δεν προβλέπεται έξοδα δημοσίευσης που να βαρύνουν τον
ανάδοχο και για αυτό τον λόγο δεν υφίσταται στους όρους της Διακήρυξης καμία αναφορά
σε αυτά.
1.1.3 Ερώτημα: «Πουθενά στο παράρτημα Γ δεν γίνεται αναφορά σε κάποιο πρότυπο
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπο διαχείρισης. Οπότε ζητείται ή όχι κάποιο
πιστοποιητικό από τα ανωτέρω; Και εάν ναι από ποιον; Από τον οικονομικό φορέα ή από
την παραγωγική εταιρεία ή και από τις δύο (2) , εφόσον ο οικονομικός δεν είναι
παραγωγική εταιρεία;»
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης» της Διακήρυξης: «Βάση των παρ. 1 & 2 του αρθ.82 του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας
πλαίσιο οφείλουν να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ’». Σύμφωνα
με το Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης δεν προκύπτει και επομένως δεν υφίσταται απαίτηση
προσκόμισης πρότυπου διασφάλισης ποιότητας και πρότυπου διαχείρισης
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οικονομικούς φορείς που θα υποβάλουν
προσφορές. Επιπροσθέτως, η αναφορά στην παράγραφο Β.3. της Διακήρυξης : «Για την
απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016», αφορά τη δυνητική
περίπτωση που αναφέρει ο Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την
προσκόμιση πιστοποιητικών […]», η οποία δεν υφίσταται στην συγκεκριμένη διακήρυξη,
καθώς δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου τέτοιου είδους πιστοποιητικού.
1.1.4 Ερώτημα: «Εφόσον η σύμβαση είναι για τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της ,
πως θα πραγματοποιηθεί η παράδοση εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της
εκτελεστικής σύμβασης;»
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Η ολοκλήρωση
αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με τρεις
(3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που

ΑΔΑ: 6ΥΖ946ΜΤΛΒ-Σ5Μ

πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές για το
σύνολο της προμήθειας». Συνεπώς, όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των οικονομικών φορέων
(τριών εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός που έχουν υποβάλει τις καλύτερες οικονομικές
προσφορές σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης που έχει τεθεί στην Διακήρυξη) η
σχετική Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2 της Διακήρυξης: «Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν παράγει
καμία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και
ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο,
θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε
περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη
Συμφωνία Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία
Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη». Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι η υπογραφή
της Συμφωνίας Πλαίσιο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, η οποία έχει ισχύ τέσσερα
(4) έτη, προκύψει ανάγκη προμήθειας του είδους, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε
έναρξη διαδικασίας προς υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
παραγράφου 7.1. «Τρόπος και όροι ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων» της Διακήρυξης
ως εξής: «Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας
Πλαίσιο θελήσει να προμηθευτεί την ποσότητα λιπαντικών και πρόσθετων που έχει
προβλεφθεί ανά έτος, θα πρέπει να προβεί σε έκδοση σχετικής απόφασης εφαρμογής της
Συμφωνίας Πλαίσιο. Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει την εκτελεστική σύμβαση σε έναν
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο, χωρίς τη
διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, εφαρμόζοντας τους όρους που καθορίζονται
από τη συμφωνία πλαίσιο».
Η νέα διαδικασία επομένως θα οδηγήσει σε υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης για το έτος
που έχει προκύψει η ανάγκη και για την ποσότητα που θα αιτηθεί, κατά περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή. Σύμφωνα επομένως με το παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, η παράδοση
της ποσότητας του είδους που αναγράφεται στην εκτελεστική σύμβαση θα πρέπει να
παραδοθεί «εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής
σύμβασης».
1.1.5 Ερώτημα: «Τέλος σε κανένα άρθρο της παρούσας διακήρυξης και των
παραρτημάτων της, δεν υπάρχει κάποιος αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά
προϊόν. Παρακαλούμε αναρτήστε τον πίνακα με τον προϋπολογισμό για κάθε είδος».
Στους επιμέρους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης παρατίθεται ο προϋπολογισμός
τη Διακήρυξης ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι
σε επιμέρους προϋπολογισμό ανά είδος, καθότι η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην
συνολική τιμή που θα προσφερθεί από τον οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών,
όπως ενδεικτικά αναγράφεται στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι
«Η εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα
επτά λεπτών (2.780.292,67€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς
ΦΠΑ: 2.242.171,51 € και ΦΠΑ : 538.121,16 €)». Συνεπώς, ενώ υφίσταται σαν απαίτηση
η υποβολή αναλυτικής οικονομικής προσφοράς από την οποία να προκύπτει τόσο η τιμή
μονάδας ανά είδος, όσο και η συνολική τιμή στην οποία θα προσφέρει κάθε οικονομικός
φορέας, η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην συνολική τιμή η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία της Διακήρυξης, ήτοι τιμή άνευ Φ.Π.Α.
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συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων: ενενήντα χιλιάδες ευρώ (2.242.171,51 €), και
επομένως παρέλκει η ανάρτηση πίνακα με προϋπολογισμό ανά είδος.
1.2 Αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.»,
κρίνεται ότι αφορούν αποκλειστικά τεχνικούς όρους της Διακήρυξης και έχουν απαντηθεί
στο σύνολο τους από το από 02-04-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
επί τεχνικών θεμάτων για θέματα οχημάτων, μηχανημάτων και γενικά ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων αυτών, σχετικά με «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 3/2021 Διακήρυξης, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και
πρόσθετων».
2.
Για την από 23-03-2021 επιστολή της εταιρίας «MOTOR OIL TRADING
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων, κρίνεται ότι τα
ερωτήματα που έχουν τεθεί αφορούν αποκλειστικά τεχνικούς όρους της Διακήρυξης και
έχουν απαντηθεί στο σύνολο τους από το από 02-04-2021 Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής αξιολόγησης επί τεχνικών θεμάτων για θέματα οχημάτων, μηχανημάτων και
γενικά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, σχετικά με «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά
με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 3/2021 Διακήρυξης, για την προμήθεια
ελαιολιπαντικών και πρόσθετων».
Αποφασίζουμε
Αποδεχόμενοι τις ανωτέρω ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Μόνιμης Επιτροπής
Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Πυροσβεστικού Σώματος (Μ.Ε.Α.Δ./Π.Σ.), όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 79/2021
από 05-04-2021 Πρακτικό της και της Επιτροπής αξιολόγησης επί τεχνικών θεμάτων για
θέματα οχημάτων, μηχανημάτων και γενικά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, όπως
αυτή διατυπώνεται στο από 02-04-2021 Πρακτικό της, και για τους λόγους που
αναγράφονται σε αυτά:
1. Για την από 22-03-2021 επιστολή της εταιρίας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.», σχετικά με
αίτημα παροχής διευκρινήσεων, ως κάτωθι:
1.1 Αναφορικά με τα ερωτήματα που αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης
παρατηρούνται τα εξής:
1.1.1 Ερώτημα: «Βάση όλων των παραπάνω και του παραρτήματος ΣΤ’
συνεπάγεται ότι η προμήθεια θα γίνει ανά είδος αρκεί να προσφέρει το σύνολο της
ποσότητας του είδους. Άρα εφόσον θα πραγματοποιηθεί μειοδοσία ανά είδος σε
π.χ. 4 ή 5 οικονομικοί φορείς με αποδεκτές τεχνικές και οικονομικές προσφορές
πως θα οδηγηθεί σε η σύναψη με τρεις φορείς μόνο;»
Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης, η Συμφωνία Πλαίσιο
θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3. και στο
Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης. Παράλληλα, στη σελ. 5 της Διακήρυξης αναφέρεται
ρητώς ότι: «Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας». Υφίσταται επομένως σαφής απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να
καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος,
αλλά και σαν σύνολο σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος Α της
Διακήρυξης, ενώ η κατάταξη τους ( 1ος , 2ος, 3ος μειοδότης) θα γίνει με το κριτήριο
της χαμηλότερης τιμής μεταξύ όλων των συμμετεχουσών εταιρειών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα Ε «Υπόδειγμα μη συστημικής οικονομικής
προσφοράς είδους» της εν λόγω Διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να
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υποβάλουν οικονομική προσφορά στην οποία να φαίνεται η τιμή μονάδας του
κάθε είδους. Η απαίτηση όμως αυτή για υποβολή αναλυτικής οικονομικής
προσφοράς, δηλαδή της τιμής μονάδας ανά είδος δεν θα πρέπει να συγχέεται με
κατακύρωση προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος. Για το λόγο αυτό δεν
υφίσταται και στους όρους της Διακήρυξης προϋπολογισμός ανά είδος.
Δεδομένου του γεγονότος ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, σε κανένα
σημείο της Διακήρυξης δεν προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατακύρωση θα γίνει
ανά είδος. Αντίθετα η κατακύρωση της προκηρυχθείσας ποσότητας θα γίνει βάσει
της συνολικής τιμής όπως προκύπτει από την συνολική οικονομική προσφορά των
οικονομικών φορέων. Εξάλλου, σε πληθώρα σημείων της διακήρυξης μεταξύ των
οποίων στην σελ. 1 «Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής
διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 του
Ν.4412/2016, για τη προμήθεια με αγορά οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατό
ογδόντα δύο (869.182) λίτρων ελαιολιπαντικών και πρόσθετων και δεκαέξι
χιλιάδων δεκατριών (16.013) κιλών γράσου για τέσσερα (4) έτη από την
ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Πλαίσιο, για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρεται
στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης
αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα ενός
ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.242.171,51€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)», στο παράρτημα Α: «Τιμή άνευ
Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων: ενενήντα χιλιάδες ευρώ (2.242.171,51
€)», καθώς και στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» αναφέρεται ότι:«Η εκτιμώμενη
αξία για το σύνολο της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και
εξήντα επτά λεπτών (2.780.292,67 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.242.171,51 € και ΦΠΑ : 538.121,16 €)»
παρατίθεται ο προϋπολογισμός τη διακήρυξης ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι σε επιμέρους προϋπολογισμό ανά είδος,
καθότι η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην συνολική τιμή που θα
προσφερθεί από τον οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» αναφέρεται ότι:«Η ολοκλήρωση
αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών
φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές
προσφορές για το σύνολο της προμήθειας». Καθίσταται επομένως σαφές ότι
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό, την Συμφωνία Πλαίσιο θα την υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς
με τις τρεις (3) καλύτερες οικονομικές προσφορές, σύμφωνα πάντα με το κριτήριο
κατακύρωσης που έχει τεθεί, και συνεπώς δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω
διευκρίνιση ως προς το σημείο αυτό.
1.1.2 Ερώτημα:«Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο; Και εάν ναι ,
ενημερώστε μας για αυτά ώστε να τα υπολογίσουμε στα έξοδα μας και να
καταθέσουμε ολοκληρωμένη και σωστή οικονομική προσφορά».
Σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης και συγκεκριμένα με
την παράγραφο 1.6 Δημοσιότητα, δεν προβλέπεται έξοδα δημοσίευσης που να
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βαρύνουν τον ανάδοχο και για αυτό τον λόγο δεν υφίσταται στους όρους της
Διακήρυξης καμία αναφορά σε αυτά.
1.1.3 Ερώτημα: «Πουθενά στο παράρτημα Γ δεν γίνεται αναφορά σε κάποιο
πρότυπο διασφάλισης ποιότητας και πρότυπο διαχείρισης. Οπότε ζητείται ή όχι
κάποιο πιστοποιητικό από τα ανωτέρω; Και εάν ναι από ποιον; Από τον οικονομικό
φορέα ή από την παραγωγική εταιρεία ή και από τις δύο (2) , εφόσον ο οικονομικός
δεν είναι παραγωγική εταιρεία;»
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης» της Διακήρυξης: «Βάση των παρ. 1 & 2 του αρθ.82
του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας πλαίσιο οφείλουν να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Γ’». Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης δεν προκύπτει και
επομένως δεν υφίσταται απαίτηση προσκόμισης πρότυπου διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπου διαχείρισης περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους
οικονομικούς φορείς που θα υποβάλουν προσφορές. Επιπροσθέτως, η αναφορά
στην παράγραφο Β.3. της Διακήρυξης : «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους
με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά όπως
αναφέρονται στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016», αφορά τη δυνητική περίπτωση που
αναφέρει ο Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση
πιστοποιητικών […]», η οποία δεν υφίσταται στην συγκεκριμένη διακήρυξη, καθώς
δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου τέτοιου είδους πιστοποιητικού.
1.1.4 Ερώτημα:«Εφόσον η σύμβαση είναι για τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή
της , πως θα πραγματοποιηθεί η παράδοση εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή
της εκτελεστικής σύμβασης;»
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Η
ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και
υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας». Συνεπώς,
όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα υπογραφεί
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των οικονομικών φορέων (τριών εφόσον
υπάρχει επαρκής αριθμός που έχουν υποβάλει τις καλύτερες οικονομικές
προσφορές σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης που έχει τεθεί στην Διακήρυξη)
η σχετική Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2 της Διακήρυξης: «Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν
παράγει καμία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά
οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη
διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται
σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Πλαίσιο δεν δικαιούνται
αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Πλαίσιο δεν δικαιούνται
αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη». Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι η υπογραφή της
Συμφωνίας Πλαίσιο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, η οποία έχει ισχύ
τέσσερα (4) έτη, προκύψει ανάγκη προμήθειας του είδους, η Αναθέτουσα Αρχή θα
προβεί σε έναρξη διαδικασίας προς υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα
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με τους όρους της παραγράφου 7.1. «Τρόπος και όροι ανάθεσης εκτελεστικών
συμβάσεων» της Διακήρυξης ως εξής: «Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που
κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο θελήσει να προμηθευτεί την
ποσότητα λιπαντικών και πρόσθετων που έχει προβλεφθεί ανά έτος, θα πρέπει να
προβεί σε έκδοση σχετικής απόφασης εφαρμογής της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η
αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει την εκτελεστική σύμβαση σε έναν από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο, χωρίς τη διενέργεια
νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, εφαρμόζοντας τους όρους που καθορίζονται από
τη συμφωνία πλαίσιο».
Η νέα διαδικασία επομένως θα οδηγήσει σε υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης για
το έτος που έχει προκύψει η ανάγκη και για την ποσότητα που θα αιτηθεί, κατά
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή. Σύμφωνα επομένως με το παράρτημα Α΄ της
Διακήρυξης, η παράδοση της ποσότητας του είδους που αναγράφεται στην
εκτελεστική σύμβαση θα πρέπει να παραδοθεί «εντός τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης».
1.1.5 Ερώτημα: «Τέλος σε κανένα άρθρο της παρούσας διακήρυξης και των
παραρτημάτων της, δεν υπάρχει κάποιος αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού
ανά προϊόν. Παρακαλούμε αναρτήστε τον πινάκα με τον προϋπολογισμό για κάθε
είδος».
Στους επιμέρους όρους της υπ’ αριθ. 03/2021 Διακήρυξης παρατίθεται ο
προϋπολογισμός τη Διακήρυξης ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι σε επιμέρους προϋπολογισμό ανά είδος,
καθότι η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην συνολική τιμή που θα
προσφερθεί από τον οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών, όπως ενδεικτικά
αναγράφεται στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο» της Διακήρυξης, όπου
αναφέρεται ότι «Η εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται
στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα
δύο
ευρώ
και
εξήντα
επτά
λεπτών
(2.780.292,67€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.242.171,51 €
και ΦΠΑ : 538.121,16 €)». Συνεπώς, ενώ υφίσταται σαν απαίτηση η υποβολή
αναλυτικής οικονομικής προσφοράς από την οποία να προκύπτει τόσο η τιμή
μονάδας ανά είδος, όσο και η συνολική τιμή στην οποία θα προσφέρει κάθε
οικονομικός φορέας, η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στην συνολική τιμή η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία της Διακήρυξης, ήτοι
τιμή άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων: ενενήντα χιλιάδες ευρώ
(2.242.171,51 €), και επομένως παρέλκει η ανάρτηση πίνακα με προϋπολογισμό
ανά είδος.
1.2 Αναφορικά με τα ερωτήματα της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» που
σχετίζονται με τεχνικούς όρους της Διακήρυξης παρατηρούνται τα εξής:
1.2.1 Ερώτημα: «Βάση του εγγράφου του Γ.Χ.Κ. πολλές προδιαγραφές καλύπτουν
τις προηγούμενες-προγενέστερες τους, οπότε και δεν χρειάζεται να αναγράφονται
οι 3 προηγούμενες. Σας καλύπτει η νεότερη έκδοση προς πλήρωση του όρου
συσωρευτικά ως προς τις προηγούμενες εκδόσεις και με βάση την απόφαση του
Γ.Χ.Κ. ότι οι νεότερες προδιαγραφές καλύπτουν τις παλαιότερες προδιαγραφές;»
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 3.1
1.2.2. Ερώτημα: «Στις σχετικές εγκρίσεις για τα προϊόντα που απαιτείται να έχουν
έγκριση πρέπει να αναγράφονται σε αυτές συσσωρευτικά όλες οι απαιτούμενες
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προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού ή απλά να έχουν έγκριση κυκλοφορίας με
μια τουλάχιστον από τις ζητούμενες προδιαγραφές;»
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 3.2.
1.2.3 Ερώτημα: «Για το γράσσο NLGI 3: Βάση της κατηγοριοποίησης ISO 6743/9
L_XCDEA2 το 2 πρέπει να γίνει 3»
Εκ παραδρομής στην απαιτούμενη προδιαγραφή για το γράσσο NLGI 3 έχει
αναγραφεί XCDEA2 αντί του ορθού XCDEA3 το οποίο θα γίνεται δεκτό.
1.2.4 Ερώτημα: «75W85 : API GL-4/GL-5/MT1. Δεν υφίσταται βαλβολίνη με
ιξώδες 75W85 με τις ανωτέρω προδιαγραφές.»
Από έρευνα αγοράς έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου τύπου βαλβολίνης.
1.2.5 Όλα τα υπόλοιπα επιμέρους ερωτήματα απαντώνται με τις 3.1, 3.2, 3.3 και
3.4 διευκρινίσεις.
2. Για την από 23-03-2021 επιστολή της εταιρίας «MOTOR OIL TRADING
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων, ως κάτωθι:
2.1 Ερώτημα: «Για το προϊόν με περιγραφή : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ NV 3500 (ή ισοδύναμο
Chrysler MS -9224) θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την χρονολογία πρώτης άδειας των
οχημάτων για τα οποία προορίζεται το προϊόν».
Απαιτείται η συμμόρφωση με τη ζητούμενη προδιαγραφή.
2.2. Ερώτημα: «Για το προϊόν με περιγραφή : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ MB 236.14 (για αυτόματο
σασμάν MERCEDES VITO) μπορεί να προσφερθεί ισοδύναμο προϊόν?»
Δεν προβλέπεται η προσφορά ισοδύναμου προϊόντος.
2.3. Ερώτημα: «Για το προϊόν ΓΡΑΣΣΟ NLGI-2 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την ακριβή
αιτούμενη προδιαγραφή, καθώς οι αναγραφόμενες στην τεχνική μελέτη προδιαγραφές
K2K-30/K2N-30 για το γράσο NLGI-2 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ένα (1) προϊόν
, αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά προϊόντα.»
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 3.3 (υποχρεωτική η αυστηρότερη απαίτηση K2N30).
2.4. Ερώτημα: «Για το προϊόν ΓΡΑΣΣΟ NLGI-3 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την ακριβή
αιτούμενη προδιαγραφή, καθώς οι αναγραφόμενες στην τεχνική μελέτη προδιαγραφές
K3K-30/K3N-30 για το γράσο NLGI-3 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ένα (1) προϊόν
, αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά προϊόντα»
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 3.3 (υποχρεωτική η αυστηρότερη απαίτηση K3N30).
2.5. Ερώτημα: «Για το προϊόν ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ
PARAMINA HPS OIL , θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τις ακριβείς αιτούμενες
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προδιαγραφές, καθώς το αναγραφόμενο στην τεχνική μελέτη προϊόν με την επωνυμία
PARAMINA HPS OIL, έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από άλλο προϊόν»
Ισχύει η διευκρίνιση της παραγράφου 3.4.
3. Για τις παρατηρήσεις και των δύο εταιρειών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
3.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της τεχνικής προδιαγραφής «Τα ελαιολιπαντικά και τα
πρόσθετα θα πληρούν συσσωρευτικά κατ' ελάχιστο τις προδιαγραφές API (American
Petroleum Institute) & ACEA ( Association des Constructeurs de l ‘ Automobile), όπως
φαίνονται παρακάτω (ή νεώτερες αυτών), επί ποινή αποκλεισμού.» Διευκρινίζεται ότι όταν
κάποια από τις ζητούμενες για κάθε είδος προδιαγραφές έχει καταργηθεί, αντικατασταθεί
ή υπερκαλυφθεί από κάποια άλλη τότε γίνεται αποδεκτή η 2 συμμόρφωση με τη νεότερη
προδιαγραφή, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή της προγενέστερης, εφόσον η ανωτέρω
συνθήκη (κατάργηση προδιαγραφής, αντικατάσταση ή υπερκάλυψη από άλλη)
αποδεικνύεται επαρκώς από τον προσφέροντα.
3.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της τεχνικής προδιαγραφής ζητούνται «Οι σχετικές
εγκρίσεις των προϊόντων τους από το Γενικό Χημείο του Κράτους για όποια προϊόντα
απαιτείται». Διευκρινίζεται ότι πρέπει να αναγράφονται στις εγκρίσεις όλες οι ζητούμενες
και όχι μόνο η έγκριση κυκλοφορίας με μία μόνο από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
Επίσης δεν γίνεται δεκτή η προσκόμιση αίτησης εγκρίσεων από το χημείο του κράτους
και υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο ότι οι εγκρίσεις θα προσκομιστούν εγκαίρως
εφόσον ο υπόχρεος είναι μειοδότης.
3.3. Διευκρινίζεται ότι όταν κάποια από τις επιμέρους ζητούμενες προδιαγραφές ενός
είδους όπως π.χ. στα ζητούμενα γράσσα, υπερκαλύπτει κάποια άλλη που επίσης ζητείται,
τότε απαιτείται η συμμόρφωση με την αυστηρότερη ενώ αυτή που υπερκαλύπτεται δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
3.4. Διευκρινίζεται ότι όταν κάποιος από τους ζητούμενους τύπους λιπαντικών όπως π.χ.
το λιπαντικό Paramina HPS, έχει καταργηθεί, τότε γίνεται δεκτό αυτό που το έχει
αντικαταστήσει ή ισοδύναμο αυτού.
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