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Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σας ενημερώνουμε : 

1) Τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.9.2. της αρ. 26410/31-07-2019 διακήρυξης 

προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, όταν αυτά του ζητηθούν με ειδική πρόσκληση 

από την αναθέτουσα αρχή. 

2) Επειδή τα τμήματα της διακήρυξης, στα οποία μπορεί να συμμετάσχει κάποιος 

ενδιαφερόμενος, είναι πέντε (5), εάν κάποιος υποψήφιος δεν υποβάλλει ορθά κάποιο είδος 

ενός τμήματος, η προσφορά του για το τμήμα εκείνο δε θα γίνει αποδεκτή. 

3) Η συμμόρφωση των ειδών με τη νομοθεσία που αναφέρεται στη σελίδα 95 θα πρέπει να υ-

φίσταται στην τεχνική προσφορά και σε όλη, γενικά, τη διαδικασία, μέχρι και την τελική πα-

ράδοση-παραλαβή.  Η απόδειξη αυτής θα γίνει με τα απαιτούμενα που αναφέρονται στο πα-

ράρτημα Ι της αρ. 26410/31-07-2019 διακήρυξης, μέρος Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ήτοι: 

 την υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με όλους τους όρους της 

αρ. 26410/31-07-2019 διακήρυξης και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 

 την υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή (μόνο για την περίπτωση 

χημικής ουσίας ή μείγματος), στην οποία θα δηλώνεται ότι :  

1. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό (ΕΚ)1272/2008, όπως ισχύει, 

2. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον 

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

2015/830, όπως ισχύουν, 

3. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτεί-

ται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), 

όπως ισχύει. 

 το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙα της αρ. 26410/31-07-2019  
Διακήρυξης. 

4) Τα στοιχεία της εταιρείας που απαιτούνται να συμπληρωθούν στο έντυπο τεχνικής προσφο-

ράς, αφορούν τουλάχιστον στην πλήρη επωνυμία της εταιρείας ή και το διακριτικό τίτλο αυ-

τής. Άλλα στοιχεία όπως πχ. η χώρα που βρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής θα μπορού-

σαν να δοθούν, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. 



5) Για θέματα που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στα τηλέφωνα - mail του ΕΣΗΔΗΣ που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ : 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90

ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page236.jspx?_afrLoop=2592960015466541#%40%3F_a

frLoop%3D2592960015466541%26_adf.ctrl-state%3Daneyl49xp_101 

6) Στην οικονομική προσφορά, στη στήλη 3 στην οποία αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα τεμά-

χια : ΄΄Δε θα υπερβαίνουν τη συνολική ανώτατη ποσότητα τεμαχίων της στήλης 1΄΄, η επισή-

μανση αφορά το σύνολο των προσφερόμενων συσκευασιών, το οποίο δε θα είναι μεγαλύτερο 

από αυτό που αναγράφεται στη στήλη 1.  Σημειώνεται ότι, και η συνολική προσφερόμενη πο-

σότητα δε θα πρέπει να ξεπερνά τη συνολική ανώτατη ζητούμενη ποσότητα. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η πιο ΄΄εύστοχη΄΄ προσφορά για το Δήμο και τον προμηθευτή από 

άποψη τιμής είναι αυτή που πλησιάζει τη συσκευασία που αναφέρεται στην περιγραφή. Δη-

λαδή, πχ. Αν η συσκευασία είναι ΄΄έως 5 λίτρα΄΄, η ευστοχότερη προσφορά είναι αυτή των 5 

λίτρων. 
 

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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