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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
                                                                                                                          Γαλάτσι,  12/04/2019 
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.:  8661 

 
Θέμα: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ6519) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71803) 

 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 

των ορίων (Δ6519) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71803), ως εξής: 

 

1.  Σε όλα τα ΜΑΠ που γίνεται αναφορά Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) θα πρέπει ο υποψήφιος 
προμηθευτής να καταθέσει Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΕ (EC Type Examination Certificate) από 
διαπιστευμένο φορέα. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 Γλώσσα της διακήρυξης, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
2. Η πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ISΟ 9001 ζητείται από την κατασκευάστρια εταιρεία για την 
κατασκευή του προϊόντος μαζί με τα πιστοποιητικά των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ). 

 
3. Όσον αφορά το τμήμα 18 της διακήρυξης «Κράνος ασφαλείας» (τεχνική προδιαγραφή 001) ζητείται 
μόνο το κράνος ασφαλείας όπου θα φέρει τις κατάλληλες οπές στήριξης των παρελκόμενων ΜΑΠ. 

 
4. Το ζητούμενο βάρος για το τμήμα 19 της διακήρυξης «Καπέλο προστασίας από ελαφρά 
χτυπήματα» (τεχνική προδιαγραφή 073) είναι ενδεικτικό. 
 
5. Το ζητούμενο βάρος για το τμήμα 20 της διακήρυξης «Ωτοασπίδες κράνους» (τεχνική 
προδιαγραφή 034) είναι ενδεικτικό. 
 
6. Για το τμήμα 29 της διακήρυξης «Υποδήματα ασφαλείας τύπου S1P» (τεχνική προδιαγραφή 148): 
α) Η χρήση δέρματος παρόμοιου τύπου (π.χ. SUEDE) επιτρέπεται από τη στιγμή που δεν 
διαφοροποιείται η ασφάλεια και η άνεση. 
β) Όσον αφορά τη χρήση σόλας να τηρηθεί ότι αναφέρει η τεχνική προδιαγραφή για τη σόλα. 
 
7. Για το τμήμα 30 της διακήρυξης «Υποδήματα ηλεκτρολόγων έως 18000V» (τεχνική προδιαγραφή 
072) η αναφορά στις αντιστατικές ιδιότητες έχει γίνει εκ παραδρομής κατά την επεξεργασία των 
τεχνικών προδιαγραφών. Άρα δεν ισχύουν οι αντιστατικές ιδιότητες του υποδήματος. 
 
8. Για το τμήμα 34 της διακήρυξης «Επιγονατίδες» (τεχνική προδιαγραφή 097) το ζητούμενο βάρος 
είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό. Επιτρέπεται η χρήση υλικού κατασκευής PU από τη στιγμή που 
δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την άνεση του χρήστη. 
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9. Το ζητούμενο βάρος για το τμήμα 46 της διακήρυξης «Προστατευτικό ασπίδιο ηλεκτρολόγων από 
τόξο» (τεχνική προδιαγραφή 027) είναι ενδεικτικό. 
Σύμφωνα με το πρότυπο GS-ET-29 για κλάση 2:7kA, η θερμική απόδοση είναι από 10.1 cal/cm2. Άρα 
γίνεται δεκτό το 10.1 cal/cm2. 
 
10. Για το τμήμα 52 της διακήρυξης «Φόρμα ολόσωμη με κουκούλα μιας χρήσης» (τεχνική 
προδιαγραφή 010) επιτρέπεται η χρήση αντίστοιχης μεθόδου (stitched and taped), από τη στιγμή που 
δεν επηρεάζεται η ασφάλεια του χρήστη. 
 
11. Η προδιαγραφή για το τμήμα 22 της διακήρυξης «Μάσκα ημίσεως προσώπου» (τεχνική 
προδιαγραφή 004) ορίζει μόνο τη μάσκα χωρίς τα φίλτρα. 
 
12. Για το τμήμα 42 της διακήρυξης «Ασπίδιο ελαφριών εργασιών» τα δύο βάρη που αναφέρονται για 
ασπίδιο και μπρακέτο στήριξης (τεχνική προδιαγραφή 025) είναι ενδεικτικά. 
 
13. Όσον αφορά την αναγραφή της χώρας κατασκευής κλπ. δευτερεύουσας σημασίας/ 
πληροφόρησης σε κάποια ΜΑΠ, όλες οι πληροφορίες μπορούν να αναγράφονται στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή τη συσκευασία του ΜΑΠ όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/425/ΕΕ 
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, Άρθρο 8 (Υποχρεώσεις κατασκευαστών), Παράγραφοι 5 & 
6.  
 
14. Όσον αφορά το τμήμα 24 «Ζεύγος φίλτρων για προσωπίδα ασφάλειας (μάσκα ολοκλήρου 
προσώπου) για χημεία», διευκρινίζεται ότι το φίλτρο χλωρίου για μάσκες ολόκληρου προσώπου είναι 
ένα τεμάχιο και όχι ζεύγος και συνεπώς η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε τεμάχιο. 
 
15. Όσον αφορά το τμήμα 51 «Αεροστεγή στολή εξαιρετικής προστασίας σε χημικά», διευκρινίζεται 
ότι για το συγκεκριμένο είδος και μόνο σαν εξαίρεση μας καλύπτει η κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου 
με ένα δείγμα (όχι δύο) λόγω του κόστους και της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου ΜΑΠ. 
 
 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, Δ6519 με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 71803), λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρότητα των 
προσφορών, καθώς και να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό, 
μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 17/04/19, ώρα 12:00 στις 
24/05/2019 και ώρα 12:00. Συνεπώς, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
μετατίθεται από τις 23/04/2019 ώρα 12:00, στις 30/05/2019 και ώρα 12:00. 
 
Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των 
προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα πρέπει να αναγράφεται η 
νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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