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Αθήνα, 06/11/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Για την Διαδικασία
ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην
Αθήνα», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 9.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο: “ A Step forward-Accommodation
Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

Ερώτημα 05/11/2020
1. Στο Παράρτημα Α Υπόδειγμα Προσφοράς , στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ , θέτουμε ΝΑΙ/ΟΧΙ για κάθε είδος που
μπορούμε ή όχι να σας προμηθεύσουμε
2. Στο Β. Υπόδειγμα Προσφοράς , στην στήλη ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ , αναφέρουμε την διαθέσιμη
συσκευασία του προϊόντος , (π.χ. στο Α/Α 2. Σακούλα Απορριμμάτων Μίνι 46*56εκ , η δική μας συσκευασία
είναι ρολό των 30τμχ , ως Προσφερόμενη Ποσότητα , θα βάλουμε 30)
3. Εάν σε κάποιο προϊόν η διαθέσιμη συσκευασία είναι διαφορετική (π.χ. αναφέρετε Υγρό Απορρυπαντικό
Πιάτων 430ml , εάν η δική μας συσκευασία είναι 500ml που θα αναφέρουμε την ποσότητα)
4. Στα χαρτικά μπορούμε να δώσουμε προσφορά για παραπλήσιες συσκευασίες (π.χ. αντί για χαρτί υγείας
8*115γρ = 920γρ να δώσουμε 10*90γρ=900γρ)
Τέλος θα θέλαμε διευκρινήσεις για τα πιο κάτω προϊόντα:
- Σακούλα απορριμμάτων 52*80εκ εννοείται μαύρες σακούλες HEAVY με το κιλό
- Σακούλα Απορριμμάτων GAR 60L τι ακριβώς θέλετε
- Αντισηπτικά Αγρομάντηλα τι ακριβώς θέλετε

Διευκρίνιση
1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θέτει ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την υποχρέωση συμμόρφωσης. Προσοχή οι υποχρεώσεις
συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού περ.2, σελ. 5, Υποχρεώσεις
Συμμόρφωσης.
2. Στο τέλος του Υποδείγματος Προσφοράς αναγράφεται: «Σε περίπτωση διαφορετικής
προσφερόμενης ποσότητας από αυτή που αναγράφεται θα γίνει αναγωγή στην ζητούμενη ποσότητα
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και στην ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ.». Ως εκ τούτου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει είτε α) να
αναγάγει την τιμή που προσφέρει στην ανάλογη ποσότητα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση
τιμή/30τμχ και να αναγράψει στο Έντυπο Προσφοράς 1 τεμάχιο και τη τιμή που θα προκύψει είτε β)
θα κάνει την ανάλογη αναγωγή η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Ομοίως με την παραπάνω 2 διευκρίνιση.
4. Όσον αφορά τις διαστάσεις των συσκευασιών δύναται να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές ως 2% με
την ανάλογη αναπροσαρμογή και στην ενδεικτική τιμή.
5. Δεν ζητείται σακούλα απορριμμάτων 52*80 , αλλά 53*80 και 52*75.
6. Ζητείται σακούλα απορριμμάτων χωρητικότητας 60 λίτρων.
7. Αντιβακτηριδιακά μαντήλια με οινόπνευμα.

Με εκτίμηση,

Κομπορόζος Σπυρίδων
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