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Προς 

1. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Διευκρινίσεις 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. Για τα είδη Α.Τ. 1 ΚΑΙ Α.Τ. 2 δεχόμαστε απόκλιση της τάξης το 20% στην 
ελάχιστη και μέγιστη τιμή των χαρακτηριστικών εκτός από ισχύ (18-22 Watt) 
και τη διάμετρο του λαμπτήρα Ε27.

2. Για τα είδη με Α.Τ. 3 και 4 διευκρινίζουμε ότι γίνεται αποδεκτή απόκλιση στη 
θερμοκρασία χρώματος των λαμπτήρων  σε ποσοστό 20% επί της ελάχιστης 
και μέγιστης τιμής.

3. Για τα είδη με Α.Τ. 55, 58, 59, 64 είναι ΤΥΠΟΥ Β
4. Για το είδος με Α.Τ. 83, ισχύει ότι και για το Α.Τ. 1.
5. Για το είδος με Α.Τ. 3 διευκρινίζουμε ότι η  φωτεινή ροή θα πρέπει να είναι 

30.000-40.000 Lumen.
6. Για το είδος με Α.Τ. 4 διευκρινίζουμε ότι η  φωτεινή ροή θα πρέπει να είναι 

16.000-22.000 Lumen.
7. Για τα Α.Τ. 7, 8, 9, 10 γίνονται αποδεκτές και τιμές για γωνία δέσμης της τάξης 

του 20% από την αναγραφόμενη.
8.  Όπου βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών και προτύπων, ΔΕΝ 

απαιτείται  σήμανση και πιστοποίηση CE, αυτή ΔΕΝ είναι απαραίτητη.
9. 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 
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προσφοράς σας, μαζί με τα στοιχεία αυτής που απαιτείται να υποβληθούν σε 
έντυπη μορφή, αλλά σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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