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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
(ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κλπ)”, Α.Μ. 20/2016.
Για τα ερωτήματα τα οποία θέσατε με το υπ. αρ. Πρωτ έγγραφό σας διευκρινίζεται ότι
1) σχετικά με το εάν τα πιστοποιητικά των προϊόντων που θα περιέχονται στην τεχνική προσφορά θα είναι
μεταφρασμένα στα ελληνικά , σημειώνεται ότι ισχύει το άρθρο 4 , παρ, 3 της Διακήρυξης σύμφωνα με το
οποίο “μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται
οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα”.
2) σχετικά με το εάν πρέπει να προσκομιστούν δείγματα με την κατάθεση της προσφοράς σημειώνεται ότι
ισχύει το άρθρο 18-α της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο “Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, δύναται η επιτροπή να απαιτήσει την προσκόμιση/επίδειξη δείγματος και ο έλεγχος των
προσφερόμενων ειδών - κάθε συμμετέχοντα - σε σχέση με τα ζητούμενα από την Τεχνική Μελέτη ,
προκειμένου να διαπιστωθεί :
α) Η ανταπόκριση των ζητούμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.
β) Η σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων ειδών
Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος για επίδειξη από τον υποψήφιο προμηθευτή ως περιγράφεται
ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς του.”
3)σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών σημειώνεται ότι ισχύει το άρθρο 2
της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο
“1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21/12/2016 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την 11:00-11:30 π.μ. ώρα,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο
γραφείο του δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ.Βάζου Σπυριδούλα μέχρι και την 20/12/2016 ημέρα Τρίτη.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία
προσφορά”.
Διευκρινίζεται, επίσης , ότι όσες προσφορές υποβληθούν στις 21/12/2016 ημέρα Τετάρτη και μέχρι την
11:00-11:30 π.μ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα θα υποβληθούν
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
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