
Θέμα: «Πειθαρχική Απόφαση

ΘΕΜΑ:   Απάντηση σε   «Αίτημα διευκρίνησης  για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2021 & 2022» του Δήμου 
Περάματος ( ΑΔΑΜ 21PROC009118729 2021-08-26)» 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων της ατομικής επιχείρησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, το 
οποίο υποβλήθηκε στον Δήμο Περάματος, 

Α. Το σύνολο των δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθούν εκ νέου και από τους 
οικονομικούς φορείς που θα κηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

 Β.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων πρέπει να είναι για οκτώ 
μήνες με την δέσμευση ότι σε περίπτωση που κηρυχθούν οριστικοί ανάδοχοι οι 
προσφορές που υποβλήθηκαν τους δεσμεύουν για διάρκεια δύο χρόνων από την 
υπογραφή της σύμβασης χωρίς δυνατότητα μεταβολής τους.

Γ.  Σε απάντηση του ερωτήματος 3  σχετικά με τα απαιτούμενα ISO παραπέμπουμε 
στην μελέτη με αριθμό πρωτ. 9952/18-06-2021  όπου σαφέστατα αναφέρεται «Οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να δηλώνουν  τη χώρα προέλευσης  και τα 
εργοστάσια κατασκευής  των προσφερόμενών ειδών  καθώς και πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλουν τα πιστοποιητικά ποιότητας (CE, & ISO 
9001,10001,10002,10004) κατασκευαστή/προμηθευτή τα οποία και  θα 
προσκομίσουν στον φάκελο των δικαιολογητικών :

ΙSO  9001:2015  (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας)
ISO 10001:2018 (Διαχείριση Ποιότητας-Κατευθυντήριες οδηγίες για κώδικες 
δεοντολογίας οργανισμών).
ISO 10002:2018 (Διαχείριση Ποιότητας Ικανοποίηση πελατών - οδηγίες για χειρισμό 
παραπόνων σε οργανισμούς).
ISO 10004:2018 (Διαχείριση Ποιότητας Ικανοποίηση πελατών - οδηγίες για χειρισμό 
παρακολούθηση και μέτρηση).
ISO 14001:2015 (Εφαρμογή  Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
ISO 45001:2018 (Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
              Λ.Δημοκρατίας 28- 18863 Πέραμα
              Τηλ:  2132037265

Πέραμα 03/09/2021
Αρ. Πρωτ. 

Προς : 
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 



Κατά συνέπεια λοιπόν η προσκόμιση αυτών των ISO καθώς και των πιστοποιητικών 
που ζητούνται για τα καλλυντικά είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Τα 
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των 
δικαιολογητικών (ημέρα του διαγωνισμού) σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Δ.  Σχετικά με το «Υγρό απορρυπαντικό χλώριο …» όπως αυτό αναφέρεται στις 
ομάδες 2 και 3 είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου και όχι παχύρρευστο. Στις 
ίδιες ομάδες αναφέρεται και η συσκευασία παχύρευστου υποχλωριώδους νατρίου, 
το οποίο είναι σε μικρότερες συσκευασίες και σε διαφορετική τιμή του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Ε.    Κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο όσα    
στοιχεία απαιτούνται. Στο συγκεκριμένο πεδίο δεν απαιτείται να συμπληρωθεί. 
 
                       

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ
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ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2021 & 2022»
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13858/26-08-2021
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9950/18-06-2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ

1. Στις παραγράφους 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης ζητείται από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν 
    ως κριτήριο επιλογής τα έγγραφα που απαιτούνται από την μελέτη. Ενδεικτικά αυτών είναι    
    πιστοποιητικά ISO, δελτία δεδομένων ασφαλείας κτλ. Στην παράγραφο 2.2.9.2, κατά το στάδιο της   
    κατακύρωσης απαιτείται εκ νέου η υποβολή των προαναφερθέντων δικαιολογητικών. Οι  
    οικονομικοί φορείς που θα ανακηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ 
    νέου  όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την μελέτη ή μόνον τα πιστοποιητικά τύπου ISO σε 
     περίπτωση που έχουν λήξει στο μεσοδιάστημα μεταξύ υποβολής προσφορών και κατακύρωσης;
2. Στην παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης αναφέρεται ως χρόνος ισχύος των προσφορών «διάστημα 
    οκτώ (8) μηνών απότην επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού». Στην μελέτη, και 
    συγκεκριμένα στην σελ: 43 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι «η προσφορά θα έχει ισχύ 2 ετών και 
    πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά». Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί ο ζητούμενος χρόνος 
    ισχύος των προσφορών.
3. Σύμφωνα με την μελέτη απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν   
     πιστοποιητικά ISO 9001, 10001, 10002, 10004, 14001, 45001 των κατασκευαστών προμηθευτών.   
     Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι κατασκευάστριες-προμηθεύτριες εταιρείες είναι 
     πιστοποιημένες με ISO 9001 και ίσως ISO 14001. Δεδομένου ότι είναι απίθανο έως και
     αδύνατο οι κατασκευαστές-προμηθευτές να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα 
     αρχή πιστοποιητικά ISO όπως αυτά ζητούνται από την μελέτη, παρακαλούμε όπως μας      
     διευκρινίσετε επακριβώς ποια πιστοποιητικά τύπου ISO πρέπει να συνοδεύουν τα προσφερόμενα 
     προϊόντα.
4. Στις Ομάδες 2 και 3 αναφέρεται το είδος «Υγρό απόρρυπαντικό χλωρίου (διάλυμα 
     υποχλωριώδους Νατρίου) σε συσκευασία των 4 ή 5 λίτρων. Για χρήση υγιεινής του ανθρώπου 
     με στόχο την διατήρηση της καλής ατομικής καθαριότητας και την αποφυγή διάδοσης 
     ασθενειών». Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν το εν λόγω είδος είναι παχύρευστο ή 
     λεπτόρρευστο.
5. Αναφορικά στο ΕΕΕΣ και συγκεκριμένα στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής/ Γ: Τεχνική και 
    επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 
    κυριότερες παραδόσεις. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται τέτοιο κριτήριο επιλογής από την 
    διακήρυξη, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο 
    του ΕΕΕΣ.

Με εκτίμηση

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (SKOURIAS ANDRE)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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