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Θέμα: Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά με τον Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό 
            Διαγωνισμό Κατηγορία Α «Προμήθεια έξι ( 6 ) απορριμματοφόρων οχημάτων » και 
           Κατηγορία Β «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων ».
                                                                                                                                                                                                       
Σε συνέχεια του με ημερομηνία 28/04/2021 εγγράφου και σχετικά με το ερώτημα που Σε συνέχεια του με ημερομηνία 28/04/2021 εγγράφου και σχετικά με το ερώτημα που 
καταχωρήθηκε και το οποίο αναφέρει τα κάτωθι:καταχωρήθηκε και το οποίο αναφέρει τα κάτωθι:
«« 1. Στη σελίδα 64 της διακήρυξης του διαγωνισμού, αναφορικά με την παράγραφο 6.6  1. Στη σελίδα 64 της διακήρυξης του διαγωνισμού, αναφορικά με την παράγραφο 6.6 «Ε«Εγγυημένη γγυημένη 
λειτουργία προμήθειαςλειτουργία προμήθειας»», σημειώνεται: , σημειώνεται: ""Η εγγυημένη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού Η εγγυημένη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού 
ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον ορίζεται για όλα τα είδη σε τουλάχιστον 2 έτη2 έτη για τα πλήρη οχήματα. για τα πλήρη οχήματα."". Επιπρόσθετα, στην Τεχνική . Επιπρόσθετα, στην Τεχνική 
Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας με αρ. Πρωτ. 3764/05-02-2021 και  συγκεκριμένα στη σελίδα Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας με αρ. Πρωτ. 3764/05-02-2021 και  συγκεκριμένα στη σελίδα 
37 σημειώνετε πως με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί: 37 σημειώνετε πως με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί: ""Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα…..λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα…..""..
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποια από τις δύο χρονικές περιόδους είναι η απαιτούμενη για τη Θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποια από τις δύο χρονικές περιόδους είναι η απαιτούμενη για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό.συμμετοχή στο διαγωνισμό.»»

σας πληροφορούμε ότι σας πληροφορούμε ότι εκ’ παραδρομήςεκ’ παραδρομής στην διακήρυξη αναφέρονται 2 έτη για την εγγυημένη  στην διακήρυξη αναφέρονται 2 έτη για την εγγυημένη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ το λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ το ορθό ορθό αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση ως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση ως ««  
…...τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα …...τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα »». . 
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