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Προς 

1. PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Διευκρίνιση για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού. 

Κατόπιν ερωτήματος, που αφορά στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 107446, με 
αριθμό διακήρυξης 4134/10.03.2021 και αριθμό μελέτης 34/2020, για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού και σύμφωνα με το από 23.03.2021 
εσωτερικό έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διευκρινίζονται  τα εξής:

1. Στο άρθρο 2.4.3.2 της ανωτέρω διακήρυξης αναφέρεται ότι: «H τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την ενότητα “Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Τιμολόγιο Μελέτης” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα. ……..». Επομένως, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (34/2020 
μελέτη), εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, τα CE και ISO εργοστασίου 
κατασκευής, θα πρέπει να κατατεθούν και τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών 
όπου απαιτείται.

2. Τα τρία δείγματα που ζητούνται (Α.Τ. 1, 2 και 83), εφόσον δεν αναφέρονται 
λεπτομέρειες για την κατάθεσή τους στη σχετική μελέτη, θα προσκομιστούν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 
προσφοράς σας, μαζί με τα στοιχεία αυτής που απαιτείται να υποβληθούν σε 
έντυπη μορφή, αλλά σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ».

3. Στο άρθρο 2.1.4 της ανωτέρω διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Οι προσφορές και 
τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. ….. 
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».

4. Όπου βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών και προτύπων, ΔΕΝ 
απαιτείται σήμανση και πιστοποίηση CE, αυτή ΔΕΝ είναι απαραίτητη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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