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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Α) Με το άρθρο Κριτήρια ε̟ιλογής, ̟αράγραφος 2.2.4 Καταλληλότητα
άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας ό̟ου δηλώνεται ̟ως:
«Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης α̟αιτείται να ασκούν εµ̟ορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή µε το αντικείµενο της ̟ροµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να είναι συµβεβληµένοι µε ΣΣΕ∆ (Συλλογικά Συστήµατα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και εγγεγραµµένοι στο ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών) για την διακίνηση στην ελληνική αγορά των λι̟αντικών και των
ҹ ροσκοµίσει
συσκευασιών τους. Προς α̟όδειξη του ανωτέρω ο υ̟οψήφιος ανάδοχος θα ̟
τα ̟ιστο̟οιητικά εν ισχύ εγγραφής του µε τον αριθµό µητρώου ̟αραγωγού για τις
κατηγορίες των ̟ροϊόντων ̟ου εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση» Η εταιρεία
µας, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ., ασκεί εµ̟ορική δραστηριότητα,
συνε̟ώς δεν είναι συµβεβληµένη µε ΣΣΕ∆, ούτε είναι εγγεγραµµένη στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. Ωστόσο, είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα
α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά α̟ό τους ίδιους τους ̟αραγωγούς των λι̟αντικών
µε τους ο̟οίους συνεργάζεται. Παρακαλούµε βεβαιώστε ότι το ̟αρα̟άνω
γίνεται α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 2 Ε̟ι̟λέον, η εταιρεία είναι σε θέση να
̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικά εγγραφής σε σύστηµα ̟εριβαλλοντικής
διαχείρισης, ISO 140001, όσον αφορά τους ̟αραγωγούς λι̟αντικών µε έδρα σε
χώρα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Παρακαλούµε, διευκρινίστε / βεβαιώστε ότι
αυτό είναι ε̟αρκές και α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Β) Στην ̟αράγραφο 2.2.7 Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α
̟εριβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρεται ότι:
«Οι οικονοµικοί φορείς για την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
κατέχουν, ̟ιστο̟οίηση σύµφωνα µε το σύστηµα διασφάλισης ̟οιότητας ISO 9001 η
ο̟οία να είναι σε ισχύ».
Η εταιρεία µας είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα ̟ιστο̟οιητικά διασφάλισης
̟οιότητας ISO 9001 των ̟αραγωγών των λι̟αντικών. Παρακαλούµε
διευκρινίστε αν αυτό είναι ε̟αρκές για τη σύναψη σύµβασης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα του άρθρου 2.2.7.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Παρακαλώ ό̟ως µας ενηµερώσετε/ διευκρινίσετε:
Α) Οι ̟ροδιαγραφές στον ̟ίνακα δεν είναι ευκρινείς, λεί̟ουν κά̟οια στοιχεία.
Παρακαλώ ̟ολύ αν είναι εφικτό να αναρτηθούν εκ νέου στην ̟λατφόρµα
ολοκληρωµένα.
Β) Στη στήλη «τεχνικές ̟ροδιαγραφές -α̟οδεκτά υλικά» ό̟ου δεν έχετε κά̟οιο
συγκεκριµένο υλικό (ό̟ως στο τµήµα 1,19 & 86) µ̟ορούµε να ̟ροτείνουµε
ό̟οιο εµείς ε̟ιθυµούµε;
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Γ) Ε̟ίσης, ό̟ως αναφέρετε για τα τµήµατα 1 & 86 τις ̟ροδιαγραφές ̟ου
ε̟ιθυµείτε.
∆) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ροµηθευτικές εταιρίες δεν είναι ̟αραγωγοί αλλά
µόνο αντι̟ρόσω̟οι θα είναι α̟οδεκτή µόνο η ̟ροσκόµιση της βεβαίωσης
ΣΣΕ∆ ή είναι α̟αραίτητη και η βεβαίωση ΕΜΠΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Α) Στην ̟λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ αναρτήθηκε εκ νέου το Τεύχος του
∆ιαγωνισµού.
Β) Ο ̟ροµηθευτής µ̟ορεί να ̟ροτείνει ο ίδιος συγκεκριµένο υλικό βάσει της
̟εριγραφής ̟ου δίνεται.
Γ) Για το είδος 1001301000 ζητείται: Βαζελίνη για βιοµηχανική χρήση σε δοχείο
του 1kg
Για το είδος TW.0062.0040 ζητείται: Ενισχυµένο µονότυ̟α λι̟αντικό SAE30
API SC/CC
∆) ∆ιευκρινίζεται ότι για την διακίνηση ενός ̟ροϊόντος ̟ου εντάσσεται στην
εναλλακτική διαχείριση, είναι ̟ροα̟αιτούµενη η εγγραφή του υ̟όχρεου
̟αραγωγού του στο ΕΜΠΑ. Η εγγραφή του υ̟όχρεου ̟αραγωγού στο µητρώο,
ε̟ιβεβαιώνεται µε το ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής.
Στο άρθρο 2 της οικ 181504/9.8.2016 Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης (ΦΕΚ
2454/Β'/2016) , µε θέµα «Κατάρτιση, ̟εριεχόµενο και σύστηµα διαχείρισης του
Ε.Μ.ΠΑ. ……», µνηµονεύονται οι υ̟όχρεοι ̟αραγωγοί ως ̟ρος την
καταχώρισή τους στο Ε.Μ.ΠΑ. για όλες τις κατηγορίες των ̟ροϊόντων ̟ου
εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση."
Οι οικονοµικοί φορείς οι ο̟οίοι δεν είναι υ̟όχρεοι ̟αραγωγοί θα
̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά α̟ό τους υ̟όχρεους ̟αραγωγούς
των ̟ροϊόντων ̟ου διακινούν.
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