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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Κουφάλια,  13/01/2022 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Αριθ. Πρωτ.:  383 
            ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ 
           ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                                           
               
Ταχ. Δ/νση:  Εθνικής Αντίστασης 36   ΠΡΟΣ: Glass Cleaning ΑΒΕΕ 
                   
Κουφάλια,57100,Θεσσαλονίκη  

Κάτω Σχολάρι Επανωμή 

Πληροφορίες: κα Γκαντσίδου 
Δήμητρα 

ΤΚ 57500 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο:    23913-30131 Τηλ. 2392091252, 92017 

FAX:             23913-30130   e-mail: export@glasscleaning.gr 

 Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: Ζητούμενες Διευκρινήσεις   
 

Όσον αφορά τις διευκρινήσεις που ζητήσατε με έγγραφό σας μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ που έλαβε αρ.πρωτ. 383/12-01-2022, σας ενημερώνουμε 

τα εξής: 

 
Ερώτημα 1ο : Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων 
για όλα τα είδη του διαγωνισμού; 
 
Απάντηση: στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και στην παρ. 2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της 
διακήρυξης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής (σελίδα 31) :  
 
«H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ΙΙ και ΙΙΙ της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα». 
 
Επιπλέον στο Φύλλο συμμόρφωσης Παράρτημα ΙΙΙ (σελ.71) της διακήρυξης 
αναγράφεται ότι «Τα τεχνικά φυλλάδια που έχουν προσκομιστεί αντιστοιχούν στα 
είδη της προσφοράς και σε αυτά που θα παρέχονται σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού σε αυτόν». 
 
Ερώτημα 2ο : Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση Δελτίων Δεδομένων 
Ασφαλείας, καταχωρίσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους και οι άδειες ΕΟΦ για τα 
απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά;  
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Απάντηση: η απόδειξη καταλληλότητας των ειδών αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με 
την ΥΔ του άρθρου 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και της παρ. 2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της διακήρυξης.  
 
Επιπλέον όμως σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα «Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας». 
 
Ερώτημα 3ο : Μπορούμε να δώσουμε για κάποιο είδος τιμή μεγαλύτερη του 
προϋπολογισμού του είδους, αλλά να μην ξεπερνάει το σύνολο της προσφοράς μας το 
σύνολο του προϋπολογισμού της ομάδας; 
 
Απάντηση:  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών η αναθέτουσα 
αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δίνει μεγαλύτερη τιμή από αυτήν του 
προϋπολογισμού, έστω και για ένα από τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα. 
 
 
Ερώτημα 4ο : Οι χλωρίνες, απλή και παχύρευστη,  θέλετε να είναι με άδεια του ΕΟΦ 
ως απολυμαντικό προϊόν ή με καταχώριση στο Γενικό Χημείο του Κράτους;  
 
Απάντηση: η απόδειξη καταλληλότητας των ειδών αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με 
την ΥΔ του άρθρου 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και της παρ. 2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της διακήρυξης, 
σύμφωνα με το οποίο τα απολυμαντικά και καλλυντικά προϊόντα πρέπει να είναι 
εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.  
 
Επιπλέον όμως σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα «Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας». 
 
 

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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