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Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,

Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων 

αριθμ. πρωτ. 6805/19-04-2021 εγγράφου από την εταιρεία «

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 1 

Σχετικά με το εάν οι συμβάσεις απαιτείται να καλύπτουν κάποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού κάθε 

ομάδας συμμετοχής και σε περίπτωση που απαιτείται ποιο ποσοστό είναι αυτό

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ απαιτείται

στον αριθμό, συναφείς με το αντικείμενο

(2018,2019,2020). 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 2 

Σχετικά με το τι απαιτείται να συμπληρώσετε στο πεδίο «προσφορά για τα δύο (2) έτη»

απαιτείται να συμπληρώσετε στο πεδίο «ολογράφως η οικονομική προσφορά» και πόσα έτη θα αφορά το 

ποσό αυτό. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι στους πίνακες δίνεται

Στο εδάφιο κάτω από τον πίνακα πρέπει να προκύπτει η προσφορά 

ήτοι με το Φ.Π.Α. 24% ή/και 6%.  

Συνεπώς, στο εδάφιο «Προσφορά για τα δύο (2) έτη

της προσφοράς για δύο έτη, με Φ.Π.Α., ακριβώς 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 3 

Σχετικά με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

μονάδα μέτρησης του είδους Α/Α 17 Αποφρακτικό
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     Χαϊδάρι: 19/04

     Αριθ. Πρωτ. οικ

του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 6126/08-04

Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός

εγγράφου από την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» 

απαιτείται να καλύπτουν κάποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού κάθε 

ομάδας συμμετοχής και σε περίπτωση που απαιτείται ποιο ποσοστό είναι αυτό;  

τείται να καλύπτουν ποσοστό επί του προϋπολογισμού. Αρκεί να είναι δύο 

, συναφείς με το αντικείμενο και να έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών ετών 

να συμπληρώσετε στο πεδίο «προσφορά για τα δύο (2) έτη»

συμπληρώσετε στο πεδίο «ολογράφως η οικονομική προσφορά» και πόσα έτη θα αφορά το 

ότι στους πίνακες δίνεται αριθμητικώς η προσφορά σας για ένα

άφιο κάτω από τον πίνακα πρέπει να προκύπτει η προσφορά σας για τα ΔΥΟ (2) 

ροσφορά για τα δύο (2) έτη:……….» αναγράφεται αριθμητικώς

της προσφοράς για δύο έτη, με Φ.Π.Α., ακριβώς από κάτω το ΙΔΙΟ ποσό ολογράφως.

το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Ομάδας 1, τον πίνακα με Κ.Α. 20.6635.0007

17 Αποφρακτικό. 

04/2021 

οικ: 6805 

04-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 

απαιτείται να καλύπτουν κάποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού κάθε 

να καλύπτουν ποσοστό επί του προϋπολογισμού. Αρκεί να είναι δύο 

και να έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών ετών 

να συμπληρώσετε στο πεδίο «προσφορά για τα δύο (2) έτη», ποιο ποσό 

συμπληρώσετε στο πεδίο «ολογράφως η οικονομική προσφορά» και πόσα έτη θα αφορά το 

η προσφορά σας για ένα (1)  έτος.  

ΔΥΟ (2) έτη στο σύνολό της, 

αριθμητικώς το συνολικό ποσό 

από κάτω το ΙΔΙΟ ποσό ολογράφως. 

τον πίνακα με Κ.Α. 20.6635.0007 και την 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι η μονάδα μέτρησης του είδους Α/Α 17 Αποφρακτικό, είναι το τεμάχιο και μπορείτε 

να το προσθέσετε στο έντυπο της οικονομικής προσφορά σας. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 4 

Σχετικά με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Ομάδας 1, τον πίνακα με Κ.Α.20.6635.0007 και την στήλη 

που αναγράφει «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι στην στήλη αναγράφεται εκ παραδρομής «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ» αντί του ορθού 

«ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ». Επίσης, δύναται να διορθώσετε, εάν επιθυμείτε, τον τίτλο της συγκεκριμένης 

στήλης.  

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 5 

Σχετικά με το φύλλο συμμόρφωσης και τι απαιτείται να συμπληρωθεί στην στήλη «ΤΥΠΟΣ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι απαιτείται να συμπληρώσετε την ΜΑΡΚΑ του είδους που θα μας προμηθεύετε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 6 

Σχετικά με την παράγραφο 2.4.2.4  της Διακήρυξης και με το τι νοείτε με τη φράση  «………………. 

παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2. και 2.4.4.) και τα υποδείγματα τεχνικής – 

οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VII)». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι με την φράση «……… παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης (άρθρα 

2.4.3.2. και 2.4.4.) και τα υποδείγματα τεχνικής – οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VII)», 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ τους συμμετέχοντες να μελετήσουν τις σχετικές παραγράφους. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 7 

Σχετικά με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του παραρτήματος V, εάν ταυτίζονται με τα ΦΥΛΛΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed και ποιο εξ’ αυτών πρέπει να συμπληρωθεί. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι τα φύλλα συμμόρφωσης του παραρτήματος V ταυτίζονται με τα ψηφιακά 

υπογεγραμμένα φύλλα συμμόρφωσης_signed. Το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed αποτελεί τεύχος – 

έγγραφο του διαγωνισμού και υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, καθώς θα 

αποτελέσει την τεχνική σας προσφορά. Για το λόγο αυτό, έχει προστεθεί με ψηφιακή υπογραφή στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. Το επεξεργάσιμο αρχείο είναι το ίδιο ακριβώς έγγραφο με το ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ προς διευκόλυνση συμπλήρωσης του από τους 

οικονομικούς φορείς. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 8 

Σχετικά με το φύλλο συμμόρφωσης και εάν αποτελεί την τεχνική προσφορά ή εάν απαιτείται να συνταχθεί 

και τεχνική προσφορά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι, όπως προαναφέρθηκε άνωθεν, το φύλλο συμμόρφωσης αποτελεί την τεχνική  

προσφορά υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης για τα είδη που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Δεν απαιτείται 

επιπλέον σύνταξη τεχνικής προσφοράς εκτός εάν ο οικονομικός φορέας το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση 

είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και προσκόμιση των φύλλων συμμόρφωσης. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 1Β. 

Σχετικά με το φύλλο συμμόρφωσης της Ομάδας 1 για το είδος Α/Α 14 ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) και τις 

απαιτήσεις αυτού. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους Α/Α 14 Στίφτης σφουγγαρίσματος πλαστικός 

για κάδο σφουγγαρίσματος της Ομάδας 1, πρέπει να είναι παρόμοια – συμβατά με τα χαρακτηριστικά που 

θα έχει ο στίφτης του κάδου στο επόμενο άρθρο. Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικό 

του στίφτη του κάδου του επόμενου άρθρου. 

 

 

 
Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 


