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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.4704/12-03-2019 ΑΝΟΙΚΤΌ ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ
2019
ΣΧΕΤ.: 1) Το με αριθμ.690/11-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Το με αριθμ.712/12-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δίνονται ερωτήματα όπως υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και απαντήσεις όπως δόθηκαν από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

1ο ΑΙΤΗΜΑ:
«Από την παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης απαιτείται όπως: «...Η τεχνική προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Β'».
Από τις τεχνικές προδιαγραφές τα λιπαντικά (σελ. 45) απαιτείται όπως: α) «...Οι ελάχιστες
προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών που παρατίθενται κατωτέρω αναγράφονται διαζευκτικά για
πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες, εκτός εάν υπάρχει επιθυμητός όρος. Το προσφερόμενο είδος
δεν υποχρεούται να πληροί το σύνολο των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, αλλά οποιαδήποτε από τις
αναφερόμενες ή ανώτερες εξ' αυτών τεχνικές προδιαγραφές».
β) «...Θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
γ) «...Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
174/94t ΚΥΑ 12/1995, ΚΥΑ 322/2000, ΚΥΑ 526/2004 και ΚΥΑ 350/12».
δ) «...Θα φέρουν τις ιδιότητες που θα εγγυώνται μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης».
ε) Για το υπ' αριθμ. 14 προϊόν απαιτείται γράσο για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάντροχών,
εδράνων, αξόνων αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν: α) Οι ελάχιστες
αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές ανά προϊόν θα πρέπει να πληρούνται όλες, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 2.4,3.2 της διακήρυξης, για να γίνει αποδεκτό, ή θα γίνεται δεκτό λιπαντικό το οποίο καλύπτει
έστω και μία από τις απαιτούμενες προδιαγραφές π,χ. το λιπαντικό με α/α 1 εάν καλύπτει την
προδιαγραφή API CF-4, θα γίνει αποδεκτό;
β) Θα πρέπει να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια από την παραγωγική εταιρεία με όλα τα τυπικά
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για κάθε λιπαντικό, έτσι ώστε να πιστοποιείται η ταύτιση των λιπαντικών με
τις απαιτήσεις των ΚΥΑ 526/2004,12/95, 332/2000 και 350/12;
γ) Θα πρέπει να δηλώνεται από την παραγωγική εταιρεία η διάρκεια ζωής των λιπαντικών
(διανυθέντα χλμ. ή ώρες λειτουργίας);
δ) Εάν για το υπ' αριθμ. 14 προϊόν, η απλή αναφορά ότι είναι γράσο για ποικίλες εφαρμογές σε
ρουλεμάν τροχών, εδράνων, αξόνων αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων, είναι επαρκής ή θα
πρέπει να καλύπτει και την προδιαγραφή κατά ISO LB/GC;
ε) Τι παραστατικό-δικαιολογητικό θα πρέπει να καταθέσουμε προκειμένου να καλύψουμε την
πιστοποίηση ελένχου ποιότητας από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
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Αναμένοντας τις διευκρινίσεις σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ, σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό
1) «Ως προς 1ο διευκρινίζεται ότι το άρθρο 2.4.3.2 ορίζει ότι θα πρέπει να καλύπτονται όλα όσα
περιέχονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Σύμφωνα με το παράρτημα Β
για τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών, τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει, να πληρούν
υποχρεωτικά τις επιθυμητές και μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν
τεθεί ή ανώτερες εξ αυτών.
2) Στο 2ο ερώτημα διευκρινίζεται ότι η κατάθεση έγκρισης κυκλοφορίας προσφερόμενου λιπαντικού
από τη Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, καλύπτει τις προδιαγραφές ως προς τα
τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του που τίθενται από τις ανωτέρω ΚΥΑ.
3) Ως προς το 3ο ερώτημα διευκρινίζεται ότι η δήλωση από την παραγωγική εταιρεία της διάρκεια
ζωής των λιπαντικών (διανυθέντα χλμ. ή ώρες λειτουργίας) δεν αποτελεί προδιαγραφή και δεν ζητήθηκε
ρητά με όρο από τη διακήρυξη, ως εκ τούτου δεν απαιτείται.
4) Ως προς το 4ο ερώτημα διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές όπως
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και ως γράσο πολλαπλής χρήσης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για
λίπανση πλαισίου και τροχών θα πρέπει στη συσκευασία να αναγράφονται και οι δύο κατηγορίες γράσων
LB-GC σύμφωνα με την ΚΥΑ 322/2000/01 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46/2018 (ΦΕΚ 3292/Β/2018).
5) Ως προς το 5ο ερώτημα διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις πιστοποίησης δίνονται στο Παράρτημα Β
της διακήρυξης, σελ.48, παρ."Στοιχεία τεχνικής προσφοράς λιπαντικών"».
2ο ΑΙΤΗΜΑ
"Σχετικά με το υπ' αριθμόν 2 λιπαντικό του παραρτήματος Β της ανωτέρω διακήρυξης , συνθετικής
τεχνολογίας λιπαντικό 15W-40, διευκρινίσατε μας τα εξής:
1) Είναι αποδεκτό προσφερόμενο προϊόν ημισυνθετικό που να πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές?
2) Ισχύει η προδιαγραφή CJ-4 που αναγράφεται στις προδιαγραφές API? Θα πρέπει δηλ το
προσφερόμενο προϊόν να καλύπτει συσσωρευτικά όλες τις παρακάτω προδιαγραφές του προϊόντος? ACEA:
Ε7/Ε5, A3/B3, A3/B4, API: CI-4, CH-4, CG-4, CJ-4/SL, MB 228.3, MAN 3275.
H πρόσφατη προδιαγραφή CJ-4 είναι κατάλληλη για την λίπανση όπου απαιτείται χαμηλή
περιεκτικότητα σε θεική τεφρα, φώσφορο και θειο (low saps) για αυτό και συνδυάζεται με προδιαγραφές
ACEA E7, E9.
Ωστόσο όμως η προδιαγραφή αυτή δεν συνδυάζεται με τις προδιαγραφές ACEA Α3/Β4, A3/B3, καθώς
βάση του κανονισμού ACEA 2016, οι προδιαγραφές ACEA Α3/Β4, A3/B3 απαιτούν υψηλά επίπεδα θειικής
τέφρας (sulfated ash) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1% κα μικρότερο του 1,6% ( Κατάλογος ACEA, σελ: 6,
S.A. >1.0 and <1.6 ) και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,9 % κα μικρότερο του 1,5%, αντίστοιχα.
Επισυνάπτεται κατάλογος ACEA 2016"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ, Συμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετικό
1) «Ως προς το 1ο ερώτημα, το κύριο και απαιτούμενο στοιχείο για τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι
να πληρούν τις προδιαγραφές της αριθμ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης του Δήμου Λευκάδας. Κατά
συνέπεια και έχοντας υπόψη και το αριθμ. 30/004/000/3528/07-09-2017 έγγραφο-απάντηση σε σχετικό
ερώτημα του Γ.Χ.Κ., γίνονται δεκτά και ημισυνθετικά λιπαντικά, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές της
ανωτέρω διακήρυξης.
2) Ως προς το 2ο Για το υπ’ αριθμό 2 λιπαντικό (λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40) η
προδιαγραφή CJ-4 διαγράφεται, δεν λαμβάνεται υπόψη, και ισχύουν οι λοιπές αναφερόμενες
προδιαγραφές ACEA : E7/E5, Α3/Β3, Α3/B4, API : CI-4/CH-4/CG-4/SL, MB 228.3 (επιθυμητό), MAN 3275
(Επιθυμητό)».
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