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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χαϊδάρι: 02/03/2021 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ        Αριθ. Πρωτ.:3969 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.: Μ. Κλησιάρη 

Τηλ: 213 2047317 

 

Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 3229/19-02-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 
αριθμ. 3969/1-3-2021 εγγράφου από την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. «Αναφορικά με την απάντηση σχετικά με την πλήρωση των απαιτήσεων και τη συμπλήρωση των 

παραπομπών στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, εντοπίσαμε ότι στο «Στάδιο Διαδικασίας: Δικαιολογητικά / 

Τεχνική» αναφέρονται και απαιτήσεις που αφορούν στην οικονομική προσφορά. Παρακαλώ όπως μας 

διευκρινίσετε εάν για τις δυο απαιτήσεις της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται εν τέλει να 

αναγράψουμε παραπομπή στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, καθότι αυτή η παραπομπή θα 

εμφανίζεται στην τεχνική προσφορά του συστήματος. Θα υπάρχει δηλαδή στον υποφάκελο της 

τεχνικής προσφοράς παραπομπή σε έγγραφο το οποίο υπάρχει στον υποφάκελο οικονομικής 

προσφοράς (Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε πως απαιτείται να χειριστούμε το εν λόγω ζήτημα.)» 

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αποτελεί όρο της διακήρυξης – διαγωνισμού, προκειμένου 
να διασφαλιστεί, η αποδοχή και η ενημέρωση των οικονομικών φορέων, ότι για τη σύγκριση των 
οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων θα γίνει χρήση των συμπληρωμένων και 
ψηφιακά υπογεγραμμένων ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και όχι οι οικονομικές προσφορές όπως 
αυτές προκύπτουν από την οικονομική προσφορά του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αφού από το σύστημα δεν 
μπορεί να προκύψει οικονομική προσφορά που να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. 6%. 

 

2. «Όσο αφορά το Φύλλο συμμόρφωσης, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τι απαιτείται να 

συμπληρώσουμε στη στήλη «τύπος» 

Στο Φύλλο Συμμόρφωσης όπου αναφέρεται «τύπος» παραπέμπει σε αναφορά της μάρκας – επωνυμίας 
προϊόντος. 
 

3. «Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

απαιτείται και η προσκόμιση των πιστοποιητικών πρωτοδικείου, ποινικού μητρώου, εικόνα μητρώου 

taxisnet, ένορκη βεβαίωση που να καλύπτουν τόσο την περίοδο κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς όσο και την περίοδο μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ή αρκεί τα προαναφερθέντα έγγραφα να είναι σε ισχύ μόνο για την περίοδο μετά την 

πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.»  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.: «Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/2016.».  

Συνεπώς, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την περίοδο κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και την περίοδο μετά την πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

4. «Στην παράγραφο 2.2.9.2 Β.1. β) αναφέρεται ότι: Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 

υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης απαιτείται να υποβληθούν μέσω του συστήματος επισυνάπτοντα τα στον ηλεκτρονικό 

υποφάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», εάν απαιτείται να τα υποβάλλουμε μέσω την 

«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος ή εάν απαιτείται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης να υποβληθούν 
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και με τους δύο προαναφερθέντες τρόπους ήτοι: και μέσω του ηλεκτρονικού υποφακέλου 

«δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» και μέσω της «επικοινωνίας»  

Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο εδάφιο της διακήρυξης, αναφέρεται σε συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά, της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που τυγχάνουν συντόμου χρόνου ισχύος 
και χρειάζεται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να τα προσκομίσουν και κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς απόδειξη ισχύος τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ήτοι 
την 09/03/2021 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 
Προκειμένου λοιπόν η Αναθέτουσα Αρχή να διαθέτει τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά με ημερομηνία κατά 
την υποβολή προσφοράς συμμετοχής και να τα αξιολογήσει μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητά 
την προσκόμισή τους.  
Διευκρινίζεται ΜΟΝΟ μέσω του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Μειοδότη». 
 

5. «Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην παράγραφο 2.2.6 αναφέρεται το εξής: 

«α)για κάθε Ομάδα της παρούσας σύμβασης που υποβάλουν προσφορά να έχουν προβεί σε 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση δύο (2) συναφών συμβάσεων προμήθειας εντός των 

τελευταίων δύο ετών (2018- 2019 ή 2019-2020) πριν την καταληκτική ημερομηνίας της προσφοράς 

τους.». Επίσης στην παράγραφο 2.2.9.2 Β.4 αναφέρεται ότι: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν συνοπτική περιγραφή συναφών με την υπό 

ανάθεση προμήθεια για την οποία συμμετέχουν, συμβάσεων που ολοκλήρωσαν οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς εντός των δύο τελευταίων ετών (2018 – 2019, 2019-2020).» 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε: 

• εάν τελικά η εν λόγω απαίτηση αφορά τα έτη «2018-2019 ή 2019-2020» ή εάν αφορά τα έτη «2018- 

2019 & 2019-2020» (εάν δηλαδή αφορά είτε τα έτη 2018-2019 είτε τα έτη 2019-2020 ή εάν αφορά τα 

έτη 2018-2019-2020)  

• εάν οι 2 συναφείς συμβάσεις που απαιτούνται (για το χρονικό διάστημα που αιτηθήκαμε διευκρίνιση 

παραπάνω), απαιτείται να καλύπτουν κάποιο ποσοστό του προϋπολογισμού και σε περίπτωση που 

απαιτείται ποιο ποσοστό είναι αυτό;»  

Σας ενημερώνουμε ότι, απαιτούνται δύο (2) συμβάσεις ΣΤΟ σύνολο για τα έτη 2018-2019 (η αναφορά στο 
έτος 2018 γίνεται επειδή είμαστε στις αρχές του νέου έτους, θεωρείται ως έτος έναρξης το 2018 με 2020)- 
εντός των τελευταίων δύο ετών ) και 2019-2020 οι οποίες να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της 
ΟΜΑΔΑΣ στην οποία θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.  
ΔΕΝ απαιτείται να καλύπτουν κάποιο ποσοστό του προϋπολογισμού. 

 

6. «Τόσο στα έντυπα οικονομικής προσφοράς όσο και στον πίνακα προϋπολογισμού σε ορισμένα είδη στη 

στήλη «μονάδα μέτρησης» δεν αναφέρεται η σχετική μονάδα μέτρησης. Παρακαλώ όπως μας 

παράσχετε σχετικές διευκρινίσεις» 

Ενημερώνουμε ότι για την ΟΜΑΔΑ 1 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τους Πίνακες με Κωδικούς 10.6634.0001 
και  20.6635.0007 και  για όλα τα είδη Μονάδα Μέτρησης αποτελεί το «Τεμάχιο». 

 

 

7. «Σχετικά με το Α/Α 34 του φύλλου συμμόρφωσης της ομάδας 1 «ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250ΜΛ», σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ευρέως διαδεδομένη στη αγορά ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ 

χλωρίνη των 1250 ml παρα μόνο ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ. Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν 

δυνάμεθα να προσφέρουμε ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ σε διαφορετική συσκευασία πχ 2 λίτρων ή 4 

λίτρων, προβαίνοντας σε σχετική διαμόρφωση των ποσοτήτων.» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και συγκεκριμένα για τον Κωδικό 
15.6634.0002 – ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤΗ 2021-2022 - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
για τα είδη με Β_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% διαμορφώνεται ως εξής: 
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K.A.E.  15.6634.0002  ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤH 2021, 2022  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Β_ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

1 
ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
TMX 2.80 

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει  ήπια αντισηπτική 

δράση και να προσφέρει ενυδάτωση και 

αποτελεσματική καθαριότητα. 

2 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ TMX 11.29 

Αντισηπτικό χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη 

πάνω από 70% εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, 

δερματολογικά ελεγμένο 

3 
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

2000ML 
TMX 1.50 

Ιδανικό για γενική χρήση και με δραστικές ουσίες 

σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΕ (ενεργό χλώριο 

4.5gr/100gr προϊόντος) εγκεκριμένη από των Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) 

Απολυμαντικό με απαραίτητο συστατικό το 

υποχλωριώδες νάτριο σε 5% περιεκτικότητα 

Να καταπολεμά Βακτηρίδια & Μύκητες. 

4 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΣΕ ΦΙΑΛΗ 

ΤΩΝ 1250 ML 
TMX 2.00 

Ιδανικό για γενική χρήση και με δραστικές ουσίες 

σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΕ (ενεργό χλώριο 

4.5gr/100gr προϊόντος) εγκεκριμένη από των Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) 

Απολυμαντικό με απαραίτητο συστατικό το 

υποχλωριώδες νάτριο σε 5% περιεκτικότητα 

Να καταπολεμά Βακτηρίδια & Μύκητες. 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5,267.40 

Φ.Π.Α. 6% 316.04 

ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 5,583.44 

Η συσκευασία για το είδος «ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ» προσαρμόζεται στα 2000ml. 
 

8. «Στην παράγραφο 2.4.2.4 της διακήρυξης αναφέρεται το εξής: «Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και 

οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία (ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) παραπέμποντας στο σχετικό 

άρθρο της διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2. και 2.4.4.) και τα υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V και VII )  

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε που απαιτείται να συμπληρωθούν οι εν λόγω παραπομπές: στην 

πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ή σε κάποιο άλλο έγγραφο;» 

Διευκρινίζουμε ότι, ως προς το σκέλος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.4) οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της 
αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ, αφού στο σύστημα δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολο τους οι οικονομικές 
προσφορές στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. 
 
Ως προς το σκέλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.3.2), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
προσκομίσουν συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ, προς απόδειξη, ότι τα 
είδη θα πληρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθμ. 143/2021 Μελέτη 
και παράλληλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σε κάθε ΟΜΑΔΑ και αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, αφού στο σύστημα δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολο τους οι 
οικονομικές προσφορές στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. 
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ΒΛΕΠΕ:  ΟΜΑΔΑ 1 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ _ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

A/A Kατηγορία προϊόντων Απαίτηση 

1 Καθαριστικά προϊόντα-Απορρυπαντικά - Προσκόμιση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS) στην 

ελληνική γλώσσα, 
- Αριθμός αδείας λειτουργίας, εργοστασίου παραγωγής  (μόνο για τις 

εγχώριες μονάδες), 
- Αποδεικτικό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, 
- Aναγραφή εξωτερικά επί της συσκευασίας του προϊόντος των κάτωθι: 

1. Συστατικά 
2. Προέλευση  
3. Οδηγίες χρήσης - προφύλαξης 
4. Oι φράσεις: «Μακριά από παιδιά» και   «Τηλέφωνο 

Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777». 
Για τα παραπάνω πρέπει να ισχύει: 

1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι 

σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 
2. Το Δ.Δ.Α. του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον 

Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 

2015/830, όπως ισχύουν, 
3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον 

απαιτείται, σύμφωνα  με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Kανονισμός 

1272/2008/ΕΚ) 

Θα πρέπει να προσκομιστούν: Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, ο Αριθμός άδειας λειτουργίας του 
εργοστασίου παραγωγής, Αποδεικτικό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων κ.τ.λ. 
 

 
Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 


