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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία δομών του Δήμου &
των Νομικών του Προσώπων έτους 2017. (ΟΜΑΔΑ Β’ Λιπαντικών)»
Σύμφωνα με σχετικό αίτημα υποψήφιου προμηθευτή για διευκρίνιση επί των Τεχνικών προδιαγραφών σας
ενημερώνουμε ότι:
1. «Στην υπ’ αριθμ. 16/2016 Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στο Άρθρο 11 & 12
Αντιψυκτικά Παραφλού & Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου. Ζητάτε αντιψυκτικό ή
παραφλού? Η διαφορά τους είναι ότι το αντιψυκτικό αραιώνεται με απιονισμένο νερό και το παραφλού
είναι έτοιμο προς χρήση».
Διευκρινίζουμε ότι, για τα ανωτέρω είδη ζητάμε Παραφλού έτοιμου προς χρήση με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης.
2. «Στην υπ’ αριθμ. 16/2016 Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα στο Άρθρο 17 Λάδι
σιλικόνης βεντιλατέρ. Θα μπορούσατε να μας πείτε τη χρήση του ως άνω προϊόντος? Επίσης πόσα ml
είναι η επιθυμητή συσκευασία?»
Διευκρινίζουμε ότι, η χρήση του ανωτέρω είδους είναι στο σύστημα υδραυλικής σύμπλεξης
βεντιλατέρ. Λειτουργεί ως υδραυλικό μέσο σύμπλεξης ανεμιστήρα του ψυγείου όλων σχεδόν
των βαρέων οχημάτων (τύπου “υδραργυρικής κουκουνάρας”). Αναφέρεται και στη μελέτη ο
ενδεικτικός τύπος SIO-307. Η επιθυμητή συσκευασία σε ml είναι περίπου 500ml.
3. Στο Πίνακα επιθυμητής συσκευασίας παράδοσης και στο τελευταίο είδος μήπως η προτεινόμενη
συσκευασία είναι 20lt και όχι 2lt?
Στο είδος 19 η συσκευασία είναι δοχείο 20lt?
Στο είδος 10 το δοχείο είναι 5kgr-16kgr-18kgr?
Διευκρινίζουμε ότι: στο είδος άρθρου 20 Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης η
επιθυμητή συσκευασία είναι 2lt. Αφορά εξαιρετικά ενισχυμένη βαλβολίνη υψηλών
προδιαγραφών η οποία να προβλέπεται από τον κατασκευαστή για χρήση σε μπλοκέ LSD
(Limited Slip Differentials) διαφορικά και όλων των τύπων διαφορικών που λειτουργούν κάτω
από μεγάλες πιέσεις, υψηλά φορτία και ευρύ φάσμα στροφών ενδεικτικού τύπου MOTUL
Gear Oil 90 PA LSD.
Για το είδος άρθρου 19 Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης η επιθυμητή συσκευασία
είναι 20lt.
Για το είδος άρθρου 10 Γράσο βάσεως λιθίου η επιθυμητή συσκευασία είναι σε δοχείο είτε
5kgr είτε 16kgr το οποίο δεν είναι λόγος απόρριψης, το βασικό είναι η ζητούμενη ποσότητα
και οι προδιαγραφές της μελέτης.
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4. Στη σελίδα 4 της μελέτης στην τελευταία παράγραφο αναφέρετε «Κάθε προσφερόμενος τύπος
λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας» Ποια είναι τα πιστοποιητικά
γνησιότητας που ζητάτε?
Διευκρινίζουμε ότι θα προσκομιστούν κανονικά σύμφωνα με την διακήρυξη όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων της
προσφοράς σας βάση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του Δήμου
ενδεικτικά τα πιστοποιητικά γνησιότητας: Τεχνικά Φυλλάδια - Prospectus, Εγκρίσεις Γεν.
Χημείου του Κράτους, Πιστοποιητικά ISO.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση προκύψει.

Εκ του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δ. Χίου
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