ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση:
Ταχ.Κωδ. :
Πληροφ. :
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Περιστέρι
19/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: οικ.2042

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 11-13 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
12132
Ε. Μπάκου
210-57.01.553
210-57.01.552
tseam@peristeri.gr

ΠΡΟΣ:
κ. Ζουμπουλάκη Ευστάθιο
Βασ. Αλεξάνδρου 84
121 34 Περιστέρι
(αποστολή με email μέσω «Επικοινωνίας»
της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ)

ΚΟΙΝ:
1. ΔΤΥ
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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»
ΣΥΝ. : Το από 18/01/2021 ψηφιακό υπογεγραμμένο ερώτημα της εταιρείας με την επωνυμία
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC007938165 2020-12-28) διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην
πράξη με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και
Παιδικών σταθμών του Δήμου Περιστερίου», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95099 διευκρινίζεται ότι:

1. στην παράγραφο 10 (σελ.77) της ενότητας Τεχνικής Περιγραφής, αναφέρεται εκ παραδρομής
ότι για τα ηλεκτρικά είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ε απαιτούνται :
«…κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή ή τεχνικό φυλλάδιο
(προσπέκτους) για κάθε είδος που να τεκμηριώνει ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές,
τα κριτήρια του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points: Ανάλυση Κινδύνων
Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου) σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) και ότι
είναι επαγγελματικού τύπου.
Όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ε θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.».

Η παράγραφος 10 (σελ.77) τροποποιείται και η ορθή είναι η εξής:
«Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Ε «Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές» θα
είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και
θα φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενο με το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα οποία
απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ε θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.»

2. Στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 94), που αφορά το είδος με (Α/Α) 1 της
ΟΜΑΔΑΣ Ε, αυτή τροποποιείται και η ορθή είναι η εξής:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
o

Καταψύκτης τύπου μπαούλο με θερμοκρασία έως -24 C
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
- Οικολογικό υγρό R600a.
- Χωρητικότητα: 100l - 150l
Ενδεικτικές διαστάσεις:
-

Μήκος εξωτερικό: 52 cm

-

Βάθος εξωτερικό: 56 cm

-

Ύψος εξωτερικό: 84 cm

3. Στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 94, 95), που αφορά το είδος με (Α/Α) 7 της
ΟΜΑΔΑΣ Ε, αυτή τροποποιείται και η ορθή είναι η εξής:
Α/Α
7

ΕΙΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον 400 W με κινητήρα υψηλής
απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης
Ενεργειακή κλάση: τουλάχιστον Α+
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-

Απόδοση καθαρισμού σε χαλιά: C

-

Απόδοση καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο: A

-

Χωρητικότητα: 3l

-

Επίπεδο θορύβου: 76 dB

-

Απορρόφηση: Στερεών

-

Συλλογή σκόνης: Σακούλα

-

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 13,7 kWh

-

Σωλήνας: Τηλεσκοπικός αλουμινένιος

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις ισχύουν και για την υπ’ αρ. 4/20-01-2020 μελέτη και την υπ΄αρ. 506/17-12-2020
(ΑΔΑ: ΨΑΔΨΩΞ2ΧΣΦ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών
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