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ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινήσεις Επί της ∆ιακήρυξης µε α/α 01/2015». 
ΣΧΕΤ: Το από 08/12/2015 αίτηµα για διευκρινήσεις της εταιρείας Clean N Neat. 
 
 

 Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

των εργασιών «Εργασίες Καθαριότητας Κτιριακών εγκαταστάσεων – εργαλείων και µηχανηµάτων 

για ένα (1) Έτος», των Δηµοτικών Σφαγείων του Δήµου Κοµοτηνής, προς ενηµέρωσή σας, σας 

διευκρινίζουµε τα εξής: 

� Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού η οποία πρέπει να επικαλεστούν οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι: α) είτε η 14/12/2015 (καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών), β) είτε η 18/12/2015 (ηµεροµηνία αποσφράγισης 

διαγωνισµού). 

� Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων δεν χρειάζεται να ταυτίζεται µε την 

ηµεροµηνία της ψηφιακής υπογραφής και την ηµεροµηνία υποβολής στο σύστηµα. Η ηµεροµηνία 

των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να είναι από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού έως 

και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

� Δεν χρειάζεται επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρεται ως δραστηριότητα στο πιστοποιητικό 

επιµελητηρίου ο καθαρισµός των σφαγείων. Το δικαιολογητικό που πρέπει να υποβληθεί είναι 

πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό, 

και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που 

θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, το οποίο αν δεν 

συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. Θα 

πρέπει το επάγγελµα να συνάδει µε το είδος των εργασιών του διαγωνισµού. 

ΠΡΟΣ 
 

Κάθε Ενδιαφερόµενο 



� Όσον αφορά την οικονοµική προσφορά διευκρινίζεται πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα 

πρέπει να υποβάλουν οικονοµική προσφορά που θα υπολείπεται κάτω του ποσού της ενδεικτικής 

µελέτης (ήτοι 89.700,00€). Η Γευσιγνωσία Α.Ε. θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο 1 ίσο µε 

89.700,00€. Θα υπολογίζονται κοστολόγια ίσα µε 26 ηµέρες/µήνα. 

� Όπως αναγράφεται και στην σχετική µελέτη ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί 

προσωπικό που θα κριθεί κατάλληλο από τον εργοδότη, όπως έχοντας προϋπηρεσία σε χώρους 

όπως σφαγεία που απαιτεί εξειδίκευση στην καθαριότητα, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από 

πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς. 

� Δεν υπάρχουν κρατήσεις που θα πρέπει να υπολογιστούν στην προσφορά. Πέρα από την 

δαπάνη για την δηµοσίευση του διαγωνισµού. 

� Η ηµεροµηνία σύνταξης της ένορκης βεβαίωσης και του εταιρικού πρακτικού πρέπει να 

είναι από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού έως και την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. Δεν χρειάζεται η ηµεροµηνία της ψηφιακής υπογραφής να είναι όµοια 

µε τις ως άνω ηµεροµηνίες. 

� Όσον αφορά την τεχνική προσφορά που πρέπει να υποβληθεί, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

πρέπει να υποβάλουν όσα ζητάει ρητά η διακήρυξη. 

 

 

  Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΖΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             


		2015-12-10T10:46:38+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 




