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1. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτηµα αριθµ. 1
Α) Σύµφωνα µε το Ν.3710/23-10-2008
2008 άρθρο 6§ 1. β) τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχηµάτων
διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες: α) για µικρά φορτηγά µικτού φορτίου έως 3,5 τόνων και β) για µεγάλα και
βαρέα οχήµατα άνω των 3,5 τόνων µικτού φορτίου, όπως είναι τα απορριµµατοφόρα, τα σάρωθρα, οι φορτωτές,
τα ανοιχτά φορτηγά ανατρεπόµενα, οι υδροφόρες κλπ. οχήµατα του ∆ήµου.
Εκτός του Ν.3710 /23-10-08,
08, στο ίδιο ως άνω θέµα αναφέρεται επίσης, ο Ν.1575/ 11
11-12-1985
1985 και το Π.∆. 78/25-02-1978
78/25
αριθµός φύλλου 34.
Στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού, παράγραφος: «2.2.4 Καταλληλότητα
αταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας» αναφέρει
µεταξύ άλλων τα εξής: α) Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης
σύµβασης,, και, β) Οι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη
νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία
υπηρεσία».
Από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία, συνάγεται ότι
τι οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι «ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της Σύµβασης», όπως απαιτεί η
∆ιακήρυξη.
Β) «Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν πι
πιστοποιητικά
στοποιητικά διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ως
προς ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 18001».
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τη ∆ιακήρυξη, αφορούν αποκλειστικά το υπό προκήρυξη
προκήρ
αντικείµενο προµήθειας,
ήτοι «εµπορία, συντήρηση, επισκευή ελαστικών
ελαστικών», για τους τύπους των οχηµάτων, για τους οποίους υποβάλλεται η
προσφορά.
Γ) Το κινητό συνεργείο λειτουργεί κατ' επέκταση και συµπληρωµατικά, του αντίστοιχου συνεργείου της έδρας του
συµµετέχοντος.
Από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία, συνάγεται ότι οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, πρέπει να προσκοµίσουν
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι διαθέτουν κινητό συνεργείο, κατάλληλο για
γ τους τύπους των
οχηµάτων, για τους οποίους
ποίους υποβάλλεται η προσφορά.

2. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτηµα αριθµ. 2
Α) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – Άρθρο 3:Τεχνικές προδιαγραφές
Η περιγραφή (carcass) που αποτελείται από δέσµη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα), αναφέρεται στα χωµατουργικά
ελαστικά µηχανηµάτων έργου και µηχανήµατα πρασίνου (χλοοκοπτικά).
Β) Η ∆ιακήρυξη απαιτεί τα προσφερόµενα ελαστικά να έχουν κατασκευαστεί σε εργοστάσιο χώρας – µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή µε την επίβλεψη, την τεχνολογία και τις εγγυήσεις εργοστασίου Ε.Ε, της ίδιας µε αυτό
επωνυµίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού.
Η απαίτηση αφορά µόνο τα ελαστικά των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου. Τα ελαστικά του χλοοκοπτικού
µηχανήµατος και της οικοδοµικής χειράµαξας, εξαιρούνται από τη γενικότερη κατηγορία καθώς δεν κινούνται επί του
οδοστρώµατος.
3. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτηµα αριθµ. 3
Στο παράρτηµα Ι – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) και στο άρθρο 3:Ενδεικτικές Εργασίες
Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών η ∆ιακήρυξη εκτός των άλλων απαιτεί εργασίες συστήµατος διεύθυνσης (
ευθυγράµµιση-ζυγοστάθµιση ) κλπ.
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος, δεν διαθέτει ειδική εγκατάσταση ευθυγράµµισης ενώ αυτή ζητείται από τη
∆ιακήρυξη, θα πρέπει να συνάψει συνεργασία µε ειδικό συνεργείο, προσκοµίζοντας όλα τα απαιτούµενα, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά.
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