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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 

13715/13-10-2020 Διακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου 

Έδεσσας». 

Σχετ.: Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 14368 & 14369/23-10-2020 ερωτήματα οικονομικών φορέων. 

 

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών, σας 

γνωρίζουμε τα κάτωθι:  

 

Ερώτημα 1 

Για το υπ’ αριθμ. 2 προϊόν, Λάδι για κινητήρες SAE  20W/50, ενώ στο περιγραφικό μέρος τα 

αναφέρει ως SAE 15W/40. Τι λιπαντικό θα προσφέρουμε για το υπ’ αριθμ. 2 προϊόν της 

μελέτης, SAE 20W/50 ή SAE 15W/40; 

Απάντηση ερωτήματος 1 

Η προσφορά θα αναφέρεται σε λάδι για κινητήρες SAE 20W/50 και όχι σε λάδι για κινητήρες  

SAE 15W/40 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

 

Ερώτημα 2 

Σύμφωνα με την Μελέτη 39Π/2020 στο Λιπαντικό με Α/Α 3 (Υδραυλικό λάδι 10W/30) ζητάτε 

να είναι κατηγορίας U.T.T.O.. Στις απαιτήσεις όμως του προσφερόμενου προϊόντα ζητάτε να 

καλύπτει τις προδιαγραφές ΖF TE-ML 065A,B,C & 07B οι οποίες αντιστοιχούν σε προϊόν 

S.T.O.U. σύμφωνα με τη ZF List of lubricants TE-ML 07, edition 01.10.2020 : Lubricants class 

07B STOU (Super tractor oil universal) Viscosity grades: SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-30 / 

15W-40 / 20W-40. Σε ποια από τις 2 παραπάνω κατηγορίες ανήκει το προϊόν που ζητάτε να 

προμηθευτείτε, U.T.T.O. ή S.T.O.U.; 

Απάντηση ερωτήματος 2 

Θα πρέπει να είναι κατηγορίας U.T.T.O  και ως εκ τούτου δεν ισχύουν οι προδιαγραφές ΖF 

TE-ML 065A,B,C & 07B που αναφέρονται σε λιπαντικά κατηγορίας S.T.O.U.. 

 

Ερώτημα 3 

Για το υπ’ αριθμ. 7 προϊόν, Αντιψυκτικό κινητήρων έτοιμο προς χρήση, ενώ τόσο από στον 

Προϋπολογισμό, όσο και από στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αναφέρεται ως 

Αντιψυκτικό Υγρό Συμπυκνωμένο. Για το υπ’ αριθμ. 7 προϊόν της μελέτης θα προσφέρουμε 
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αντιψυκτικό προδιαλυμένο, έτοιμο προς χρήση ή θα προσφέρουμε αντιψυκτικό 

Συμπυκνωμένο; 

Απάντηση ερωτήματος 3 

Η προσφορά  θα αναφέρεται  σε αντιψυκτικό συμπυκνωμένο. 

 

Ερώτημα 4 

Για το υπ’ αριθμ. 10 προϊόν, Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου NLGI 00, με προδιαγραφές 

ASTM D 4950 LB/GB. Η προδιαγραφή LB/GB δεν έχει εφαρμογή σε γράσο κατάταξης NLGI 

00, αλλά έχει εφαρμογή σε γράσα λιθίου κατάταξης NLGI 1, 2 και 3 (ΚΥΑ 76/2018). Η 

προδιαγραφή LB/GB θα συνεχίσει να υφίσταται στο υπ’ αριθμ. 10 προϊόν της μελέτης; 

Απάντηση ερωτήματος 4 

Η προδιαγραφή LB/GB δεν υφίσταται. 

 

Ερώτημα 5 

Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σας, όπως αναγράφονται αναλυτικά στα άρθρα της διακήρυξης 

και στην 36Π/2020 μελέτη θα πρέπει να τηρούνται συσσωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού; 

Απάντηση ερωτήματος 5 

Σε περίπτωση απόκλισης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου από τις τιθέμενες  

Τεχνικές προδιαγραφές, ο υποψήφιος οφείλει να αιτιολογήσει την απόκλιση και είναι 

αρμοδιότητα της επιτροπής διαγωνισμού, να κρίνει αν η απόκλιση είναι ουσιώδης και ο 

περαιτέρω αποκλεισμός του  διαγωνιζομένου. 

 

 

        

Ο Δήμαρχος Έδεσσας 

 

 

Δημήτριος Γιάννου 


