
 

                                                           Θεσσαλονίκη 24/6/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού     
ΤΕD 064/2021  

 

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Γιατί ζητάτε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έξι (6) ετών ενώ όλα τα υπό προμήθεια είδη 
συνοδεύονται με εγγύηση λειτουργίας τεσσάρων (4) ή πέντε (5) ετών.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:   

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε έξι (6) έτη, 
προκειμένου να καλύψει και το τελευταίο ελαστικό που δύναται να παραδοθεί εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ζητείτε Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης έξι (6) ετών διότι η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους. Σε ελαστικό 
που θα προμηθευτεί η Ο.Λ.Θ σε ένα χρόνο από την έναρξη της σύμβασης να μπορεί να 
καλύπτει όλο το χρονικό περιθώριο. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών για την ομάδα 1-7 και τεσσάρων (4) 
ετών για την ομάδα 8. Να διευκρινιστεί εάν τα έτη συντάχθηκαν αντίστροφα εκ παραδρομής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:   

Ισχύει ότι ανα στην διακήρυξη, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Διευκρίνηση του τρόπου αποκατάστασης βλάβης ή δυσλειτουργίας που θα προκύψει κατά το 
χρονικό διάστημα της εγγύησης του ελαστικού που οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή 
ελαττωματικό υλικό.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:   

Ο συμμετέχων  οφείλει να  περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο αντιμετώπισης  βλάβης που 
οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικό υλικό εντός του χρόνου εγγύησης. H 
απάντηση του είναι μέρος της αξιολόγησης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

Στον «Α. ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», στην παράγραφο 4 αναφέρετε 
ότι: «Τα ελαστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ECΕ, είναι 
προέλευσης Ευρωπαϊκής   



 

Ένωσης και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα standards της E.T.R.T.O.»  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον παραπάνω όρο που θέτετε, 
για ελαστικά προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείετε τα χωματουργικά και 
Industrial ελαστικά της εταιρείας μας , που είναι κατασκευής Ιαπωνίας, όρος που 
τελικά έρχεται σε αντιπαράθεση με την παράγραφο 1.1 «Φυσικό Αντικείμενο»  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:   

Υπερισχύει ο όρος του Φυσικού Αντικειμένου του εν λόγω διαγωνισμού 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: 

Στην υποπαράγραφο 2.6 αναφέρετε ότι: «Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν 
εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149 ως 
προς την αντοχή τους όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν 
φθορές στην επιφάνεια τους.»  
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα ASTM D-518 και ASTM D-1149, 
εάν αυτά είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για ελαστικά 
που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή ένωση και επιπλέον αν είναι τεχνικός όρος επί 
ποινή αποκλεισμού.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:   

Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από 
την ETRTO. Οι έλεγχοι που αναφέρονται ότι θα συνοδεύουν τα ελαστικά  σχετικά με  
την αντοχή  τους όζον στατικά και δυναμικά εφόσον δεν θα εκτελεστούν  κατά ASTM 
D-518 και ASTM D-1149 θα πρέπει αντίστοιχα να εκτελεστούν κατά το πρότυπο που 
θα αναφέρει ο κατασκευαστής των ελαστικών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: 

Αναφορικά με την υποπαράγραφο 2.4, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ελαστικών για τις οποίες 
δεν είναι υποχρεωτική η σήμανση Ε ή e.   

Θα σας αρκούσε μια βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ελαστικών, ότι οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες ελαστικών δεν έχουν την υποχρέωση σήμανσης “E” ή "e";   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:   

Εφόσον καλύπτεται η αναφερόμενη  προδιαγραφή από την οδηγία ΕΚ661/2009, δεν χρειάζεται 
επιπρόσθετα βεβαίωση από τον Κατασκευαστή. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7: 

Υποπαράγραφος 2.3, καινούριες & παλιές ετικέτες ελαστικών.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:   

Να κατατεθούν επικαιροποιημένες βεβαιώσεις συμμόρφωσης κατά τους ισχύοντες 
κανονισμούς.  

 



 

Διευκρινίζεται ότι προσφορές για ελαστικά των θυγατρικών γίνονται αποδεκτές μόνο για την 
κατηγορία 8 ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΑΡΩΘΡΑ – ΒΥΤΙΑ – ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ. 

Να διευκρινισθεί πως η επιλογή θυγατρικών εταιριών των αναφερομένων βασικών οίκων στον 
εν λόγω διαγωνισμό (CONTINENTAL, BRIDGESTONE, MICHELIN, PIRELLI, 
GOODYEAR DUNLOP) αφορά τα ελαστικά της κατηγορίας 8 – ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΑΡΩΘΡΑ – 
ΒΥΤΙΑ – ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ.  

 

 

 

Διεύθυνση Επενδύσεων & Προμηθειών Ο.Λ.Θ Α.Ε 

 

 

 


