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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ερώτηµα 1
Στο άρθρο 2.2.7 της ανωτέρω διακήρυξης αναφέρεται ότι δεν α̟αιτούνται
̟ρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ στο
άρθρο 2.2.9.2 –Β5 αναφέρετε ότι ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουµε τέτοια
̟ιστο̟οιητικά. Παράλληλα στο άρθρο 2.4.3.2 –γ) ζητείται iso 29001 (̟ιθανός
τυ̟ογραφικό λάθος-̟ιθανώς ζητείται α̟ό την υ̟ηρεσία σας iso 9001).
∆ιευκρινίστε µας εάν α̟αιτείται κά̟οιο ̟ιστο̟οιητικό και ̟οιου φορέα
(Οικονοµικού φορέα; Παραγωγού; Και των δύο; Κανενός;).
Α̟άντηση 1
To ISO ̟ου ζητείται είναι το 9001.
Ερώτηµα 2
Στο άρθρο 2.4.3.2 – γ) ζητείται iso 29001 (σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι λάθος
στο ερώτηµα «1)» ̟ου σας κάνουµε) του οίκου ̟αραγωγής των
̟ροσφεροµένων ειδών. Οι εταιρείες ̟ου το διαθέτουν, ̟ότε θα ̟ρολάβει να το
̟ροµηθευτεί ο εισαγωγέας – εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος, σε τόσο µικρό
χρονικό διάστηµα; Γνωρίζοντας την κατάσταση σε όλο τον κόσµο λόγω της
̟ανδηµίας, ο χρόνος ε̟ικοινωνίας µεταξύ χωρών και τµηµάτων κάθε
εταιρείας καταστεί σχεδόν αδύνατη τη γρήγορη ανεύρεση και ̟ροσκόµιση
αυτού του ̟ιστο̟οιητικού. Ε̟ι̟ροσθέτως σε κά̟οια τµήµατα η ̟οσότητα
είναι ̟ολύ µικρή και δεν υ̟άρχει ̟ερί̟τωση κά̟οια ̟αραγωγική εταιρεία ή
εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος εισαγωγέας να ασχοληθεί (̟.χ Α/Α 2420λίτρα για ένα υδραυλικό λάδι). Γνωρίζουµε ότι οι ̟ερισσότεροι οίκοι
̟αραγωγής δεν διαθέτουν τέτοιο ̟ιστο̟οιητικό, τι γίνεται;
Α̟άντηση 2
Ζητείται το ISO 9001.
Ερώτηµα 3
Στο άρθρο 2.4.3.2 - β2 : ζητείται υ̟εύθυνη δήλωση για την α̟όδειξη
γνησιότητας των ̟ροσφερόµενων υλικών. Εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν
είναι ̟αραγωγός µένουν δύο (2Η) ε̟ιλογές . Για τη δεύτερη (2Η) ε̟ιλογή ̟ως
θα α̟οδεικνύει κά̟οιος ότι είναι εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος για την
εµ̟ορία και διανοµή των ̟ρος ̟ροµήθεια υλικών;
Α̟άντηση 3
∆ια
της
̟ροσκοµίσεως
σχετικού
̟ροσφόρου
εγγράφου,
(ενδεικτικώς :υ̟εύθυνη δήλωση του ̟αραγωγού, σχετικό συµφωνητικό).
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Ερώτηµα 4
Στο ̟αράρτηµα V – Τεχνικές ̟ροδιαγραφές , Πίνακας 1 για τα ̟ροϊόντα :
Ερώτηµα 4.1

Α/Α- 1 – Βαζελίνη- τι τύ̟ο θέλετε Βιοµηχανική; Εάν η συσκευασία
είναι µεγαλύτερη ̟.χ 4 ή 5 kg. Είναι α̟οδεκτή;
Α̟άντηση 4.1

Ζητείται βαζελίνη βιοµηχανική. Η συσκευασία ̟ου ζητείται είναι 1kg
Ερώτηµα 4.2

Α/Α – 2 – Ζητείται το ̟ροϊόν της ENI – AUTOLTOP 2000 , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας (̟.χ. SHELL ή MOBIL ή FUCHS);
Α̟άντηση 4.2

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος (Συστήµατα εφαρµογής :Αυτόµατοι,
ηµιµόνιµοι και ηµιαυτόµατοι σύνδεσµοι κατασκευής SCHAKU (VOITH) &
DELLNER).Ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου συστήµατος ̟ροσδιορίζει
για χρήση µόνο το συγκεκριµένο τύ̟ου γράσου και λόγω της κρισιµότητας
της εφαρµογής δεν είναι α̟οδεκτό άλλο ισοδύναµο. Για ̟ροσθήκη
ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες δυναµικές
δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, ε̟ί των συρµών, για να κριθεί η
καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει ̟ρος το ̟αρόν εγκεκριµένο ισοδύναµο
είδος.
Ερώτηµα 4.3

Γ) Α/Α – 4 – Ζητείται το ̟ροϊόν της TEXACO – RANDO HD 32, είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας (̟.χ. SHELL ή MOBIL ή FUCHS);
Α̟άντηση. 4.3

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος (Σύστηµα εφαρµογής :Υδραυλική α̟ο̟έδηση
συρµών 8ης ̟αραλαβής κατασκευής HANNING & KAHL) Ο κατασκευαστής
του συγκεκριµένου συστήµατος ̟ροσδιορίζει για χρήση µόνο το
συγκεκριµένο τύ̟ου γράσσου και λόγω της κρισιµότητας της εφαρµογής δεν
είναι α̟οδεκτό άλλο ισοδύναµο. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει
να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε
έκταση, ε̟ί των συρµών, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει
̟ρος το ̟αρόν εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 4.4

∆) Α/Α – 8 - Ζητείται το ̟ροϊόν – MOLYKOTE BR2 PLUS , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.4
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- Τ∆-074/20

4 | 12

20PROC007527930 2020-10-23
Το συγκεκριµένο γράσο χρησιµο̟οιείται σε ̟ολλα̟λές κρίσιµες εργασίες
συντήρησης, και η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του
Τροχαίου Υλικού. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν
̟ροηγηθεί εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις
συγκεκριµένες εργασίες, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει
κά̟οιο εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος. .
Ερώτηµα 4.5

Ε) Α/Α – 10 - Ζητείται το ̟ροϊόν FUCHS POLY BUTYL CYPRYSIL ,
είναι α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Ενδέχεται να µην υ̟άρχει
στην Ελληνική αγορά. Μ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη η συσκευασία;
Α̟άντηση 4.5

Το συγκεκριµένο γράσο χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης,
και η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου
Υλικού. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί
εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες
εργασίες, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο
εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος. Ζητείται η συγκεκριµένη συσκευασία.

Ερώτηµα 4.6
ΣΤ) Α/Α – 11 - Ζητείται το ̟ροϊόν – MOLYKOTE 1000 PASTE , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.6
Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 4.7
Ζ) Α/Α – 12 - Ζητείται το ̟ροϊόν – MOLYKOTE 111 , είναι α̟οδεκτό
ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.7
Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
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Ερώτηµα 4.8
Η) Α/Α – 13 - Ζητείται το ̟ροϊόν – ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A ,
είναι α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.8
Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος (Σύστηµα εφαρµογής :Πόρτες συρµών 11ης
̟αραλαβής). Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες
συντήρησης, και η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του
Τροχαίου Υλικού. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν
̟ροηγηθεί εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις
συγκεκριµένες εργασίες, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει
κά̟οιο εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 4.9
Α/Α – 14 - Ζητείται το ̟ροϊόν –KELTRACK TRACKSIDE TRANSIT,
είναι α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση
Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε λειτουργούσες συσκευές ̟λήρωσης
για την λί̟ανση της σιδηροδροµικής ε̟ιδοµής. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου
είδους, αυτό θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟ολύτως ισοδύναµο σε χαρακτηριστικά και
̟λήρως εναλλάξιµο και αναµίξιµο µε το ζητούµενο, και αυτό να
ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του ̟ροϊόντος.
Ερώτηµα 4.10

IA) A/A – 19 – εννοείτε το ̟ροϊόν interflon paste ht 1200; –, είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Η ̟ιστο̟οίηση θέλετε να
αναφέρεται µόνο στο τεχνικό φυλλάδιο ή ζητείται κά̟οια ξεχωριστή
̟ιστο̟οίηση;
Α̟άντηση 4.10

Το ̟ροϊόν ̟ου ζητείται είναι INTERFLON PASTE HT 1200. Είχε γίνει
τυ̟ογραφικό λάθος.
Ερώτηµα 4.11

Α/Α -20- Ζητείται το ̟ροϊόν – MOLYKOTE 1000 spray , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.11

Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
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Ερώτηµα 4.12

ΙΓ) Α/Α -22- Ζητείται το ̟ροϊόν – MOLYKOTE G-n plus paste , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.12

Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 4.13

Α/Α – 23- Ζητείται το ̟ροϊόν –KLUBER ISOFELEX NCA 15, είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.13

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος ( Υ̟οδα̟έδιος τόρνος Hegenscheidt).Το
συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και η
χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 4.14

Α/Α – 24 - Ζητείται το ̟ροϊόν –CEPSA HYDRAULIC HLP ISO 46;,
είναι α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας ̟ου ήδη ̟ροµηθεύεστε;
(Mobil , cyclon , shell )
Α̟άντηση 4.14

Ζητείται ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ISO VG 46
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙ∆Η: CEPSA HIDRÁULICO HLP ISO VG46, MOBIL NUTO
H46, MOBIL DTE 25, SHELL TELLUS 46, TEXACO RANDO 46, ή ισοδύναµα.
Ερώτηµα 4.15

Α/Α -25 - Ζητείται το ̟ροϊόν –Τύ̟ου PENTOSIN PENTOPOL J 32 –
µ̟ορείτε να µας ̟ροσδιορίσετε άλλο τύ̟ο ̟ου έχετε ̟ροµηθευτεί;
Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.15

Το συγκεκριµένο υδραυλικό υγρό ̟ροδιαγράφεται α̟ό τον κατασκευαστή
των υδραυλικών µηχανισµών του Τραµ. ∆εν έχουµε ̟ροµηθευτεί άλλο τύ̟ο
εκτός του ζητούµενου.
Ερώτηµα 4.16
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Α/Α – 30 - Ζητείται το ̟ροϊόν –KLUBER ISOFELEX NCA 15 , ΤΥΠΟΣ
U2000-400(101524) . είναι α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας;
Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.16

Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος. Υ̟άρχει ε̟ίσης η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση
καταλληλότητας α̟ό τον κατασκευαστή του συστήµατος (Υ̟οδα̟έδιος
τόρνος κατασκευής Hegenscheidt).
Ερώτηµα 4.17

A/A - 31 - - Ζητείται το ̟ροϊόν – MOBIL SHC XMP 150 – έχει
αντικατασταθεί µε το ̟ροϊόν MOBIL SHC GEAR 150 . Γνωρίζουµε ότι
δεν ε̟ιτρέ̟εται εναλλακτικό είδος; Τέλος το τµήµα ̟ου το ̟ου το
ζητάει έχει ενηµερωθεί µε σχετικό έγγραφο.
Α̟άντηση 4.17

Πράγµατι το MOBIL SHC XMP 150 έχει αντικατασταθεί α̟ό το MOBIL SHC
GEAR 150 το ο̟οίο και είναι α̟οδεκτό.
Ερώτηµα 4.18

Α/Α – 36 – Ζητείται ̟ροϊόν για λάδι κινητήρων 2Τ , Ή JUSQVARNA 2
T XP SYNTHETIC Ή STIHL HP 2 T . ( Οι δύο αυτές εταιρείες λόγω
µικρής ̟οσότητας δεν θα δώσουν ΈΜΠΑ , ούτε άλλα στοιχεία , βάση
̟αλαιότερης ζήτησης) . Υ̟άρχουν άλλα α̟οδεκτά ̟ροϊόντα;
Α̟άντηση 4.18

Ζητείται λάδι δίχρονων κινητήρων µε άριστες λι̟αντικές ικανότητες,
κατάλληλο για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες µε χωριστό ή µεικτό
σύστηµα λί̟ανσης. Έχουν δοκιµαστεί µόνο τα δύο αναφερόµενα λι̟αντικά.
Ερώτηµα 4.19
Α/Α – 38 - Ζητείται ̟ροϊόν λι̟αντικό γενικής χρήσης WD-40 –
Υ̟άρχουν και άλλων εταιρειών ̟ου µ̟ορούµε να υ̟οβάλλουµε; (̟.χ.
MINOS, VOULIS, EUROCHEM, VALVOLINE , κ.α.) . Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 4.19
Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. Προς το ̟αρόν υ̟άρχουν δυο
εγκεκριµένα είδη, ό̟ως αναγράφονται στο τεύχος του Τ∆-074/20.
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Ερώτηµα 4.20

Α/Α – 39 - Ζητείται ̟ροϊόν METAL CUTTING AND TAPING OIL .
Θέλετε σ̟ρέι κά̟οιας συγκεκριµένης εταιρείας;
Α̟άντηση 4.20

Ζητείται spray METAL CUTTING AND TAPPING OIL (συσκευασία 400500ml). Ενδεικτικά είδη: EUROCHEM METAL CUTTING & TAPPING OIL,
RUST-OLEUM X1 CUTTING & TAPPING OIL

Ερώτηµα 5
Ερώτηµα 5.1

Παρακαλώ ό̟ως µας ενηµερώσετε/ διευκρινίσετε:
Στο ̟αράρτηµα V – Τεχνικές ̟ροδιαγραφές , Πίνακας 1 για τα ̟ροϊόντα :
Α/Α – 2 – Ζητείται το ̟ροϊόν της ENI – AUTOLTOP 2000 , είναι
α̟οδεκτό ισοδύναµο άλλης εταιρείας (̟.χ. SHELL ή MOBIL ή FUCHS);
Π.χ. MOBIL CENTAUR XHP 462.
Α̟άντηση 5.1

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος (Συστήµατα εφαρµογής :Αυτόµατοι,
ηµιµόνιµοι και ηµιαυτόµατοι σύνδεσµοι κατασκευής SCHAKU (VOITH) &
DELLNER). Ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου συστήµατος ̟ροσδιορίζει
για χρήση µόνο το συγκεκριµένο τύ̟ου γράσου και λόγω της κρισιµότητας
της εφαρµογής δεν είναι α̟οδεκτό άλλο ισοδύναµο. Για ̟ροσθήκη
ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες δυναµικές
δοκιµές, σε διάρκεια και σε έκταση, ε̟ί των συρµών, για να κριθεί η
καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει ̟ρος το ̟αρόν εγκεκριµένο ισοδύναµο
είδος.
Ερώτηµα 5.2

Α/Α – 4 – Ζητείται το ̟ροϊόν της TEXACO – RANDO HD 32, είναι α̟οδεκτό
ισοδύναµο άλλης εταιρείας (̟.χ. SHELL ή MOBIL ή FUCHS); Π.Χ. Mobildte
excel 32, SHELL TELLUS S2 VX 32
Α̟άντηση 5.2

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος(Σύστηµα εφαρµογής: Υδραυλική α̟ο̟έδηση
κατασκευής HANNING & KAHL).
Ο κατασκευαστής του συγκεκριµένου συστήµατος ̟ροσδιορίζει για χρήση
µόνο το συγκεκριµένο τύ̟ου γράσου και λόγω της κρισιµότητας της
εφαρµογής δεν είναι α̟οδεκτό άλλο ισοδύναµο.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
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για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος
Ερώτηµα 5.3

Α/Α – 13 - Ζητείται το ̟ροϊόν – ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A , είναι
α̟οδεκτό το Mobilgrease 33; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 5.3

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος(Σύστηµα εφαρµογής: Πόρτες συρµών 11ης
̟αραλαβής. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί
εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες
εργασίες, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο
εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 5.4

Α/Α – 16 - Ζητείται το ̟ροϊόν CASTROL MOLUB-ALLOY PASTE TA .
Το ̟ροϊόν είναι ̟ρος κατάργηση και δεν υ̟άρχει άλλο ̟ροϊόν ̟ου να
το έχει αντικαταστήσει ̟λήρως. Υ̟οδείξτε µας εφαρµογή ή κά̟οιες
τεχνικές ̟ροδιαγραφές ή εναλλακτικό ̟ροϊόν.
Α̟άντηση 5.4

Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργασίες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 5.5

Α/Α – 23- Ζητείται το ̟ροϊόν –KLUBER ISOFELEX NCA 15, είναι
α̟οδεκτό το Mobilgrease 28; Υ̟οδείξτε µας.
Α̟άντηση 5.5

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος(Υ̟οδα̟έδιος τόρνος Hegenscheidt).
Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες εργασίες συντήρησης, και
η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του Τροχαίου Υλικού.
Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί εκτεταµένες
δυναµικές δοκιµές σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες εργα΄σιες,
για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Ερώτηµα 5.6
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Α/Α -25 - Ζητείται το ̟ροϊόν –Τύ̟ου PENTOSIN PENTOPOL J 32 –
µ̟ορείτε να µας ̟ροσδιορίσετε άλλο τύ̟ο ̟ου έχετε ̟ροµηθευτεί;
Υ̟οδείξτε µας. Π.χ. UNIVIS HVI 26.
Α̟άντηση 5.6

Το συγκεκριµένο υδραυλικό υγρό ̟ροδιαγράφεται α̟ό τον κατασκευαστή
των υδραυλικών µηχανισµών του ΤΡΑΜ. ∆εν έχουµε ̟ροµηθευτεί άλλο τύ̟ο
εκτός του ζητούµενου.
Ερώτηµα 5.7

Α/Α – 28 Ζητείται το ̟ροϊόν –castrol tribol gr tt1 ep – Το ̟ροϊόν είναι
̟ρος κατάργηση και δεν υ̟άρχει άλλο ̟ροϊόν ̟ου να το έχει αντικαταστήσει
̟λήρως.Υ̟οδείξτε µας εφαρµογή ή κά̟οιες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ή
εναλλακτικό ̟ροϊόν.
Α̟άντηση 5.7

Υ̟άρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τη ̟ιστο̟οίηση καταλληλότητας α̟ό τον
κατασκευαστή του συστήµατος (Master Controller συρµών σειράς ΙΙ,
Κατασκευής Schaltbau). Το συγκεκριµένο είδος χρησιµο̟οιείται σε κρίσιµες
εργασίες συντήρησης, και η χρήση του έχει ̟ροσδιοριστεί α̟ό τον κατασκευαστή του
Τροχαίου Υλικού. Για ̟ροσθήκη ισοδύναµου είδους, θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ροηγηθεί
εκτεταµένες δυναµικές δοκιµές σε διάρκεια και σε έκταση, στις συγκεκριµένες
εργα΄σιες, για να κριθεί η καταλληλότητα χρήσης. ∆εν υ̟άρχει κά̟οιο εγκεκριµένο
ισοδύναµο είδος.
Τα ανωτέρω αναφερόµενα ̟ερί ισοδυναµίας είναι κατά ̟ερί̟τωση ε̟ιβεβληµένο
λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ακεραιότητας και της ανάγκης ασφαλούς λειτουργίας
του εξο̟λισµού στον ο̟οίο το ̟ροϊόν θα χρησιµο̟οιηθεί (µε εύλογες σηµαίνουσες
ε̟ι̟τώσεις ως ̟ρος την ασφαλή εκτέλεση του κρίσιµου σχετικού µεταφορικού
έργου)

Ερώτηµα 5.8

Α/Α – 35 – Ζητείται ̟ροϊόν διεισδυτικό χηµικό σ̟ρέι NCH K
RELEASE /YIELD . η ζητούµενη συσκευασία είναι 600 ml , όµως για το
ίδιο ̟ροϊόν έχουµε βρει σε 400 ml . Στην τεχνική ̟ροσφορά να
αλλαχτεί η συσκευασία; Ή ̟ρέ̟ει να καλύψουµε όλη την ζήτηση;
Α̟άντηση 5.8

Μ̟ορείτε να ̟ροσφέρετε στη διαθέσιµη συσκευασία ανα̟ροσαρµόζοντας τη
συνολική ̟οσότητα του ̟εριεχοµένου του ̟ροϊόντος µε τη ζητούµενη
̟οσότητα.
Ερώτηµα 6
Πρέ̟ει για όλα τα ̟ροϊόντα να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια;
Α̟άντηση 6
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Η κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων για κάθε ̟ροσφερόµενο ̟ροϊόν είναι
ε̟ιθυµητή , αλλά η µη κατάθεση τους δεν συνιστά λόγο α̟οκλεισµού.
Ερώτηµα 7
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ̟αραγωγός ή εξουσιοδοτηµένος
αντι̟ρόσω̟ος , οφείλει να ̟ροσκοµίσει ΕΜΠΑ για κάθε ̟ροσφερόµενο
̟ροϊόν; ∆ηλαδή , ̟.χ. ̟ροσφέρουµε ̟ροϊόντα 4-5 κατασκευαστών ̟ου
υ̟οδεικνύετε θέλετε α̟ό τον κάθε ̟αραγωγό-εξουσιοδοτηµένο αντι̟ρόσω̟ο
ή αρκεί α̟ό µία εταιρεία;
Α̟άντηση 7
Α̟αιτείται ΕΜΠΑ για υ̟οβολή ̟ροσφοράς για όλα τα α̟αιτούµενα
̟ροϊόντα, ̟λην των ακόλουθων.
α) κωδικός είδους RS.0062.003 (στοιχείο ξηράς λί̟ανσης –Βλέ̟ε τµήµα 21
Πινάκων Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς).
β) κωδικός 2LU25002 στοιχείο ξηράς λί̟ανσης –Βλέ̟ε τµήµα 21 Πινάκων
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς).

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διαγωνισµού Τ∆-074/20.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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