
              

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κοµοτηνή,  12 / 01 / 2016 
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (αποστολή ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ και στο site του ∆ήµου) 
Τηλ.: 2531352420 & 426 
Φαξ: 2531081659 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις Νο 2 επί της Διακήρυξης µε α/α 46651/23-12-2015». 

 
Κατόπιν ερωτηµάτων σχετικά µε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου 

για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού 

υλικού για τα Έτη 2016 και 2017», σας διευκρινίζουµε τα εξής: 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης (σελ. 15) απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να 

υποβληθεί πέρα από ISO εργοστασίου κατασκευής και ISO προµηθευτή.  

 Επειδή ο διαγωνισµός αφορά 2 έτη και τα τεχνικά φυλλάδια που θα υποβληθούν να 

αφορούν 2 οµάδες (π.χ. για την οµάδα 1 και οµάδα 7),  δεν πρέπει να υποβληθούν δύο φορές τα 

ίδια φυλλάδια, αλλά θα αναγράφεται στο φυλλάδιο ποια προϊόντα αφορούν και ποιες οµάδες. 

Σχετικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον χρόνο ισχύος αυτών 

προς ενηµέρωσή σας, σας διευκρινίζουµε τα εξής: 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης (σελ. 11) όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο 

διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

� Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης (σελ. 12-13) τα δικαιολογητικά συµµετοχής α) 

πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, και β) πιστοποιητικό επιµελητηρίου, 

πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών.  

Προς αποφυγή οιοδήποτε ενστάσεων και διαφορετικών ερµηνειών σχετικά µε την 

ηµεροµηνία έκδοσης των δικαιολογητικών συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν επί ποινή 

αποκλεισµού, αναφέρουµε πως τα ως άνω δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να έχουν εκδοθεί 

τουλάχιστον 6 µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών όπως 

αναφέρεται και στη διακήρυξη, ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά το τελευταίο τρίµηνο. 
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