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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.:  8248/31.10.2017 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλ.: 2310/593360-363 

Φαξ: 2310/526243 

 

∆ιευκρινίσεις επί των Όρων του Ανοικτού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (Σ.17/06) 

προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήµατα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις 

λοιπές υποδοµές της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) κατόπιν υποβολής ερωτηµάτων σε 

σχέση µε τον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Ερώτηµα 

«Σχετικά µε τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς ζητάτε να κατατεθούν µόνο τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων υλικών καθώς και τεχνική έκθεση στην οποία θα 

αναφέρονται το εργοστάσιο,η χώρα,οι κωδικοί των ειδών κ.λ.π. 

Άρα θα προσκοµίσουµε µόνο τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων υλικών (µαζί µε τα δείγµατα 

όπου χρειάζονται)  καθώς και τεχνική έκθεση στην οποία θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω?» 

Απάντηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8.2 «Στοιχεία φακέλου τεχνικής προσφοράς», «Η τεχνική προσφορά θα 

πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

στο Β’ Μέρος της παρούσης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγραφή, κωδικούς αριθµούς Ρ/Ν, 

εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης, τεχνικά φυλλάδια κλπ). Η Τεχνική προσφορά θα 

συνοδεύεται από: 

α) τους τελευταίους εν ισχύ επίσηµους τιµοκατάλογους ηλεκτρολογικού υλικού των 

προσφερόµενων οίκων κατασκευής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και  

β)  δείγµατα των προσφερόµενων ειδών των οµάδων 4,5,7 και 8. Τα δείγµατα πρέπει να 

φέρουν εµφανώς το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και την, κατά περίπτωση, 

σήµανση.».  

 

Ερώτηµα 

«Για τα ISO των εργοστασίων και τα CE των υλικών που απαιτούνται σε ορισµένα είδη, θέλετε 

να γίνει απλή αναφορά στην τεχνική µας έκθεση, χωρίς να κατατεθούν µαζί µε την προσφορά 

µας?» 
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Απάντηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 Αποδεικτικά µέσα, «5.2.1. Η ΟΛΘ ΑΕ, πριν από την ανάθεση της 

σύµβασης, θα ζητήσει από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει ενηµερωµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  …. 

γ) τα πιστοποιητικά (ISO κατασκευαστή, CE κλπ), µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων σύµφωνα µε τους όρους του Β΄ Μέρους της παρούσας.». 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις των άρθρων 8.1 «Στοιχεία φακέλου δικαιολογητικών 

συµµετοχής» και 8.2 «Στοιχεία φακέλου τεχνικής προσφοράς» της ∆ιακήρυξης.  

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ 
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