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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς ότι στη διακήρυξη (αρ.πρωτ:5308/2020)
που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» στις παραγράφους 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα παράγραφος Β.4 δεν έχει μεταφερθεί το σωστό
κείμενο όπως υπάρχει στην μελέτη A.M. : 108/19 η οποία αποτελεί παράρτημα
αυτής.
Ως εκ τούτου προχωρούμε στην αντικατάσταση του λανθασμένου κειμένου με το
ορθό ως εξής:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
 Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016.


Επίσημα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα
και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην
Ελλάδα, στα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα μπορούσε να
βοηθήσει σε μία πληρέστερη αξιολόγηση και σύγκριση προσφορών.



ISO 9001:2015 του υποψηφίου Αναδόχου σχετικό με την προμήθεια & ISO
14001:2015 & ISO 18001:2007 του υποψηφίου Αναδόχου, διαπιστευμένο από μέλος
του Ε.Α (EUROPEAN ACCREDITATION).



Κατάσταση επιθεώρησης εργασίας.



Κατάθεση άδειας 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.



Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συμβάσεις ίσης ή μεγαλύτερης αξίας -η κάθε μία από αυτή του διαγωνισμού, οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο (2)
έτη και να αφορούν το ίδιο αντικείμενο με την παρούσα προμήθεια. Να κατατεθούν
τόσο οι συμβάσεις όσο και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής τους.
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Πλήρεις τεχνικές περιγραφές των ελαστικών (προσπέκτους, σχέδια, φωτογραφίες)
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αρμόδια επιτροπή στην
αξιολόγηση των προσφορών



Υ.Δ. του Ν.1599/86 όπου ο προμηθευτής:
a.

θα βεβαιώνει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας,
στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι αναγομωμένα.

b. θα αναφέρει την παρεχόμενη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής των
ελαστικών υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης
c.

θα αναφέρει ότι η τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση των ελαστικών στα
αυτοκίνητα του Δήμου παρέχεται δωρεάν στο συνεργείο του
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