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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Υποψηφίους
Προμηθευτές

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 10104/12-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002931348) διακήρυξη για την ανάδειξη
προμηθευτή/προμηθευτών για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού
Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2018, CPV: {39300000-5} – Ποικίλος Εξοπλισμός.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Στην σελίδα 19 της διακήρυξης (παρ. 2.2.5 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα)
αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά
στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται πως καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 119/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. Το ορθό είναι πως θα
πρέπει να καλύπτονται οι προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 39/2018 (ΑΔΑΜ) «18REQ002833513
2018-03-21» σχετικής μελέτης.
Όσον αφορά το απαιτούμενο φύλλο συμμόρφωσης (σελ. 29) αναφέρεται ως συμμόρφωση
να απαντηθεί η απαίτηση «Έχω τη δυνατότητα σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία να
εμπορεύομαι και να προμηθεύω κτηνιατρικά φάρμακα στην Ελλάδα». Λόγω του γεγονότος πως για
την παρούσα δημόσια σύμβαση δεν υφίσταται κάποιο υπό προμήθεια είδος φαρμάκου, το φύλλο
συμμόρφωσης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί είναι το κάτωθι (χωρίς την 4η απαίτηση που
προϋπήρχε κατά την δημοσίευση της διακήρυξης):

Απαίτηση
Γενικά
Συμμορφώνομαι ως προς τους όρους της
διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της
τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων τους οποίους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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ΝΑΙ

Απάντηση

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες και για τυχόν παράταση.
Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.

ΝΑΙ

Έλαβα γνώση των τοπικών συνθηκών, αναλαμβάνω με δικά μου
έξοδα να μεταφέρω και να παραδώσω τα υπό προμήθεια είδη στο
χώρο του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ή σε
οποιαδήποτε άλλο χώρο θα υποδείξει ο Δήμος) τμηματικά σε
ορισμένες ποσότητες, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
υπεύθυνου κτηνίατρου του Δήμου και ότι αναλαμβάνω τη φύλαξη

ΝΑΙ

και την προσωρινή αποθήκευση μέχρι της παράδοσης και της
τελευταίας ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών
Ζωή Πολίτου
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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