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Πειραιάς,

Προς:
ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(αποστολή μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και
μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ.
1/2021 Διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού σε ευρώ
μέσω
της
ηλεκτρονικής
πύλης
του
ΕΣΗΔΗΣ
με
ΑΔΑΜ:
21PROC008339592) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια
οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων , ιπποδύναμης
τουλάχιστον 200hp , στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων
Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020» συνολικού προϋπολογισμού 471.200,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (24%) με Συστημικό Αριθμό (α/α): 107007»
Σχετικά:
Α) Η από 16-04-2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ
ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , με αριθμό
εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 302240/16-04-2021.
Β) Το με αρ. πρωτ.305492/16-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
Αναφορικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ
ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»,
σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
ΕΡΩΤΗΜΑ : Άραγε γιατί αυτή η ταλάντωση από +/- 8% του πρώτου
διαγωνισμού (25-05-2020) έγινε +/- 6% (23-04-2021) ;
Άραγε γιατί η τιμή αυτής της ταλάντωσης +/- ….% να μην τεθεί προς τα
επάνω , ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρον το δημόσιο συμφέρον και η
ασφάλεια του χειριστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαντώντας στις ερωτήσεις της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», όπως
υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ με το (α) σχετικό, την 16/04/2021, σχετικά με τον
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«Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό σε ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οχήματος
συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων, ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp
, στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού
471.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με συστημικό αριθμό
(α/α): 107007» (αρ. Διακήρυξης 1 /2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008339592), σας
πληροφορούμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια
μηχανήματος, συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας με σκοπό :


Την συμμετοχή στον διαγωνισμό όσο το δυνατόν περισσοτέρων
οικονομικών φορέων, κάτι που θα επιφέρει οικονομικό όφελος για την
αναθέτουσα αρχή μέσα από τον ευγενή ανταγωνισμό.



Την εξασφάλιση προμήθειας ενός μηχανήματος, υψηλής ποιότητας και
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ιδιαίτερα απαιτητικό
περιβάλλον λειτουργίας του μηχανήματος (χώρος ΧΥΤΥ) και αφετέρου
την δυσκολία συντήρησης του μηχανήματος, λόγω της μεγάλης
απόστασης από την Αθήνα.

Όσον αφορά τις επί μέρους αιτιάσεις που αναφέρονται στο (α) σχετικό,
έχουμε ήδη απαντήσει στο υπ΄αριθμ.300709/15.04.2021 έγγραφο μας.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS PEPPAS
Ημερομηνία: 2021.04.19 12:39:50 EEST

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης –
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
Email: site@patt.gov.gr
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