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ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 

           ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ 

           ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ 38221, ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΑΠΟ: RUTECH S.A. 

          ΘΕΜΙΔΟΣ 20 ΤΑΥΡΟΣ  

          ΤΚ 177 78, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων  

                 Λαμπτήρων με Νέους Τύπου LED και Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού Φωτισμού,   

                 Προϋπολογισμού €400.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ κυρίες, 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και στα πλαίσια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας να 

συμμετάσχει στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούμε για τις παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

 

Α.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Στο Παράρτημα Ι (ΣΕΛ.33) αναφέρεται ότι: 

 

Στην έννοια τις προμήθεια περιλαμβάνονται: 

Οι νέες οδεύσεις και τα υλικά (καλώδια κλπ) όπου αυτά απαιτούνται για τη σύνδεση των νέων φωτιστικών-

λαμπτήρων, από τη βάση του ιστού, ή το επίπεδο του εδάφους σε περίπτωση επίτοιχου φωτιστικού, μέχρι το 

φωτιστικό λαμπτήρα.    

 

   

Στο Παράρτημα ΙΙΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου (ΣΕΛ. 57), αναφέρεται:   

 

4. Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας όπου απαιτείται 

8. Παράδοση φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία.  

 

 

Με δεδομένο ότι στην προμήθεια σύμφωνα με το ‘’Παράρτημα Ι’’, οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν 

μόνο τα υλικά (καλώδια κλπ)  από τη βάση του ιστού, ή το επίπεδο του εδάφους, σε περίπτωση επίτοιχου 

φωτιστικού, μέχρι το φωτιστικό λαμπτήρα, γεννούνται τα παρακάτω ερωτήματα: 

   

1. Σε περίπτωση που στο σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού, η παροχή ρεύματος και η υποδομή έως 

την βάση του ιστού ή του επίπεδου του εδάφους δεν υφίσταται για οποιαδήποτε λόγο, η προμήθεια 

των επιπλέον υλικών καθώς και οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι υποχρέωση του αναδόχου ή 

του ΟΛΒ Α.Ε. ; 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ελλιπής  υποδομή η οποία δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, 

με ποιον τρόπο θα παραδοθούν τα φωτιστικά σε πλήρη λειτουργία; 

 

 Παρακαλώ θερμά για τις απαντήσεις σας καθώς τα παραπάνω επηρεάζουν το κόστος του έργου  
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Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Εν αναμονή των απαντήσεων σας στα παραπάνω ερωτήματα και λόγω της πολυπλοκότητας και του 

μεγέθους του έργου, αιτούμαστε παράταση 2 εβδομάδων ήτοι έως τις 6/6/2019 για την υποβολή άρτιας από 

μέρους μας τεχνικοοικονομικής πρότασης    

 

 

 

 
Με εκτίμηση 

 

Για την RUTECH SA 

 

 

Τραϊφόρος Πανταζής   

Managing Director 
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