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Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,

Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων 

αριθμ. 6469/13-04-2021 εγγράφου από την εταιρεία «

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

1. Σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ML». “Το καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών δεν είναι αντισηπτικό. Δεν υπάρχει αντισηπτικό στην αγορά 

με αλκοόλη 95 βαθμών. Μήπως εννοείτε αλκοολούχο λοσιόν 95 βαθμών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι ύστερα από έρευνα

καθαρού οινοπνεύματος 95 βαθμών που έχει χαρακτηριστικό την αντισηπτική ιδιότητα. Διευκρινίζεται 

επίσης ότι ΔΕΝ απαιτείται, γι’ αυτό το προϊόν, έγκριση από Ε.Ο.Φ .

ΕΡΩΤΗΜΑ 

2. Σχετικά με την κατάθεση πιστοποιητικών 

1. “Απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών 

της ΟΜΑΔΑΣ 1 ή μόνο για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά; Θέλετε δηλαδ

9001-14001 του εργοστασίου κατασκευής, για είδη όπως ξύστρες, στίφτη, πινακίδα προειδοποίησης, 

ταινίες συσκευασίας κτλ;” 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών 

κατασκευής για όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1. 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

καθαριότητας – ειδικά απολυμαντικά θα πρέπει να δ

στην σελίδα 73 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στον πίνακα αναφέρονται τα είδη για τα οποία 

απαιτούνται τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης. Η

στίφτης κτλ. 
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     Χαϊδάρι: 16/04

     Αριθ. Πρωτ.: 6731

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

Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός

εγγράφου από την εταιρεία «GLASSCLEANING» 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος α/α 62 «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 ΒΑΘΜΟΙ 200

Το καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών δεν είναι αντισηπτικό. Δεν υπάρχει αντισηπτικό στην αγορά 

με αλκοόλη 95 βαθμών. Μήπως εννοείτε αλκοολούχο λοσιόν 95 βαθμών;”  

ύστερα από έρευνα στο διαδίκτυο επιβεβαιώνουμε 

95 βαθμών που έχει χαρακτηριστικό την αντισηπτική ιδιότητα. Διευκρινίζεται 

επίσης ότι ΔΕΝ απαιτείται, γι’ αυτό το προϊόν, έγκριση από Ε.Ο.Φ . 

με την κατάθεση πιστοποιητικών ISO 9001-14001 του εργοστασίου κατασκευής για την ΟΜΑΔΑ 

Απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών ISO 9001-14001 του εργοστασίου κατασκευής, για όλα τα είδη 

της ΟΜΑΔΑΣ 1 ή μόνο για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά; Θέλετε δηλαδ

14001 του εργοστασίου κατασκευής, για είδη όπως ξύστρες, στίφτη, πινακίδα προειδοποίησης, 

Σας διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών ISO 9001

τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1. Στη παράγραφο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, της Διακήρυξης αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ 1 

ειδικά απολυμαντικά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα 

στην σελίδα 73 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στον πίνακα αναφέρονται τα είδη για τα οποία 

απαιτούνται τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά σε

04/2021 

6731 

04-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95 ΒΑΘΜΟΙ 200 

Το καθαρό οινόπνευμα 95 βαθμών δεν είναι αντισηπτικό. Δεν υπάρχει αντισηπτικό στην αγορά 

στο διαδίκτυο επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη στην αγορά 

95 βαθμών που έχει χαρακτηριστικό την αντισηπτική ιδιότητα. Διευκρινίζεται 

του εργοστασίου κατασκευής για την ΟΜΑΔΑ 

14001 του εργοστασίου κατασκευής, για όλα τα είδη 

της ΟΜΑΔΑΣ 1 ή μόνο για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά; Θέλετε δηλαδή και κατάθεση ISO 

14001 του εργοστασίου κατασκευής, για είδη όπως ξύστρες, στίφτη, πινακίδα προειδοποίησης, 

9001-14001 του εργοστασίου 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

για την ΟΜΑΔΑ 1 ότι μόνο τα είδη 

συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Επίσης 

στην σελίδα 73 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στον πίνακα αναφέρονται τα είδη για τα οποία 

απαίτηση αυτή δεν αφορά σε είδη όπως οι ξύστρες, 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

1. Σας επισημαίνουμε ότι εκ παραδρομής εμφανίζεται στη σύνταξη της υπ’ αρίθμ. 143/2021 Μελέτης, 

και συγκεκριμένα στη σελίδα 24, η φράση «…εφόσον υπάρχουν».  

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση ολοκληρώνεται στο «……… του κατασκευαστή.» Όπως ακριβώς 

εμφανίζεται στη Διακήρυξη, σελίδα 75. 

 

2. Επισημαίνουμε ότι εσφαλμένα στη Διακήρυξη στη παράγραφο 2.4.5 Χρόνος Ισχύος των 

προσφορών αναγράφεται ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

           Το ορθό είναι «…..για διάστημα οκτώ (8) μηνών.» 

 

3. Επιπλέον, εσφαλμένα στους πίνακες που αφορούν τον Κ.Α.Ε. 20.6635.007 με Φ.Π.Α. 24% και με 

Φ.Π.Α. 6% ( στη Μελέτη, στη Διακήρυξη και στα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ) εκ παραδρομής  

αναγράφεται: ΕΤΗ 2020, 2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 24% / 6%  αντί του ορθού ΕΤΗ 

2021, 2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Φ.Π.Α. 24% / 6%. 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 


