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Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,

Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων 

αριθμ. 4185/04-03-2021 εγγράφου από την εταιρεία «

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

1. «Θα θέλαμε να μας διευκρινίστε εάν στο σύστημα στην ενότητα «Γραμμές» θα αποτυπώσουμε την 

καθαρή αξία της προσφοράς μας 

προσφοράς που επισυνάπτεται από τον δήμο οι τιμές και οι ποσότητες κάθε ε

μόνο ανά έτος και δεν ζητείται η προσφορά συνολικά και για τα 2 έτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας διευκρινίζουμε ότι, στην ενότητα «ΓΡΑΜΜΕΣ» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

αποτυπωθεί η προσφορά σας για τα δύο (2) έτη. 

Στο επεξεργάσιμο αρχείο του ΕΝΤΥΠΟ

έτους και θα προκύψει η προσφορά σας για ένα έτος που ΑΜΕΣΑ μπορεί να υπολογιστεί από τα μέλη της 

Επιτροπής και για τα δύο έτη.  

Σαφώς, μπορείτε, στο τέλος του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να κάνετε αναφορά στο σύνολό της 

προσφοράς σας για τα δύο έτη. (π.χ. αν η ετήσια προσφορά για τον κωδικό 10.6634.0001 είναι 6.992,71

τότες για τα δύο (2) έτη θα είναι 6.992,71 Χ 2 = 

 

 

     Χαϊδάρι: 04/03

     Αριθ. Πρωτ.:4185

του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 3229/19-02

Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός

εγγράφου από την εταιρεία «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίστε εάν στο σύστημα στην ενότητα «Γραμμές» θα αποτυπώσουμε την 

καθαρή αξία της προσφοράς μας για ένα έτος ή και για τα δύο έτη, καθώς στο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται από τον δήμο οι τιμές και οι ποσότητες κάθε ε

μόνο ανά έτος και δεν ζητείται η προσφορά συνολικά και για τα 2 έτη.» 

, στην ενότητα «ΓΡΑΜΜΕΣ» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

αποτυπωθεί η προσφορά σας για τα δύο (2) έτη.  

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αποτυπώνονται

έτους και θα προκύψει η προσφορά σας για ένα έτος που ΑΜΕΣΑ μπορεί να υπολογιστεί από τα μέλη της 

Σαφώς, μπορείτε, στο τέλος του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να κάνετε αναφορά στο σύνολό της 

προσφοράς σας για τα δύο έτη. (π.χ. αν η ετήσια προσφορά για τον κωδικό 10.6634.0001 είναι 6.992,71

τότες για τα δύο (2) έτη θα είναι 6.992,71 Χ 2 = 13.985,42€ 

Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

03/2021 

4185 

02-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίστε εάν στο σύστημα στην ενότητα «Γραμμές» θα αποτυπώσουμε την 

τα δύο έτη, καθώς στο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται από τον δήμο οι τιμές και οι ποσότητες κάθε είδους αποτυπώνονται 

, στην ενότητα «ΓΡΑΜΜΕΣ» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

αποτυπώνονται οι ποσότητες του ενός 

έτους και θα προκύψει η προσφορά σας για ένα έτος που ΑΜΕΣΑ μπορεί να υπολογιστεί από τα μέλη της 

Σαφώς, μπορείτε, στο τέλος του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να κάνετε αναφορά στο σύνολό της 

προσφοράς σας για τα δύο έτη. (π.χ. αν η ετήσια προσφορά για τον κωδικό 10.6634.0001 είναι 6.992,71€ 

 


