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Θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν στην Διακήρυξη με αρ. πρωτ 
24279/21.11.2022 που αφορά την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και 
Ευπρεπισμού 2023» του Δήμου Βύρωνα.

Διευκρινίζεται:

Α. σχετικά με το είδος  Α.5 « απορρυπαντικό μηχανής καθαρισμού –όξινο 10lt » και  
Α.6 «απορρυπαντικό μηχανής καθαρισμού 10 lt » στον ορισμό χωρίς ΝΤΑ (ΝΤΑ 
FREE). To NTA είναι ένας παράγοντας χηλίωσης (σύμπλεξης ) κρατά τα άλατα του 
νερού για να μην υπάρχει απώλεια της δραστικής ουσίας του χημικού. Το 2016 η 
νομοθεσία αναβαθμίστηκε και χημικά με συγκεντρώσεις >5% έπρεπε να αναγράφουν ότι 
είναι ύποπτα για καρκινογένεση.

Β. σχετικά με το είδος Α.21 «κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός 15 lt” :
Ta ζητούμενα litra του κάδου του πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών, του Ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς είναι αυτή των 15 lt .

Γ. σχετικά με το είδος Α.23 «κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός τρυπητός 
(καλαθακι)  15 lt”:Ta ζητούμενα litra του κάδου του πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών, 
του Ενδεικτικού προϋπολογισμού και του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς είναι αυτή 
των 15 lt .

Δ. σχετικά με το ερώτημα: «Αν σε κάποιο είδος μιας ομάδας μπορεί να δοθεί 
μεγαλύτερη τιμή από την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ας 
μην ξεπερνάει την συνολική αξία του προϋπολογισμού του τμήματος»,  διευκρινίζεται 



ότι όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της σχετικής Μελέτης (Παράρτημα Ι της 
διακήρυξης) , η  υπέρβαση της προϋπολογισθείσας τιμής ανά είδος ΔΕΝ επιτρέπεται.
Ε. σχετικά με το ερώτημα αν μπορείτε να υποβάλλετε προσφορά για ορισμένα είδη ανά 
τμήμα  , όπως σαφώς αναγράφεται στο άρθρο 1.3 της οικείας διακήρυξης ,  η προσφορά 
πρέπει  αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα ή στα τμήματα 
που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

ΣΤ. σχετικά με το ερώτημα αν  απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού η κατάθεση για τα 
απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά ,δελτίων δεδομένων ασφάλειας ,καταχωρήσεων 
στο γενικό χημείο του κράτους και άδειες ΕΟΦ , σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούνται. 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας

Δημήτριος Βασιλακάκος


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Δήμος Βύρωνα 01/12/2022
Α. Π.: 25143
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-12-01T13:10:18+0200
	ELENI ZAFEIRI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




