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για τον συνοπτικό

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

διαγωνισμό (αρ.πρωτ.διακήρυξης :135421/15-4-21), που

αφορά την Προμήθεια α) Υγρών καθαρισμού και β) Υλικών καθαρισμού,

για την κάλυψη των

αναγκών των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, (ΦΓ 19/21)
Σε απάντηση των από 19/4/2021 , 20/4/2021, 21/4/2021, 22/4/2021 e-mail παρέχονται οι
παρακάτω ζητούμενες διευκρινήσεις :

Α. Εταιρεία ………….

Ζητούμενη Διευκρίνιση 1:
Εργαλεία Καθαρισμού
3.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
3.1.1. Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Το όνομα του προϊόντος που περιέχεται.
• Το όνομα ή εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
• Ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
• Το μέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.
Στα εργαλεία καθαρισμού (σκούπες, σφουγγαριστρές, κοντάρια κλπ) δεν υπάρχει προσυσκευασία.
Είναι συσκευασμένα με ασφάλεια σε χαρτοκιβώτια ή νάιλον συσκευασία (σφουγγαρίστρες) , η οποία είναι
δευτερογενής συσκευασία όπως την αναφέρετε.
Είναι λόγος αποκλεισμού ώστε να μην συμμετέχουμε σε αυτήν την κατηγορία;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ισχύουν οι προδιαγραφές και απαιτήσεις της Διακήρυξης (παρ. 3.1 -3.1.1). Συνεπώς θα πρέπει τα είδη να
τηρούν τα αναφερόμενα στην προσυσκευασία και στη δευτερογενή συσκευασία τους.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή για συμμετοχή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Οι όροι και οι
προδιαγραφές τίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα.
Είναι κατανοητό ότι επί παραδείγματι οι σφουγγαρίστρες, ανεξάρτητα από την προσυσκευασία (όλων των
τεμαχίων δηλαδή ) θα πρέπει να διαθέτουν τα ζητούμενα στοιχεία και στη δευτερογενή συσκευασία τους
καθώς είναι προς διάθεση στις Υπηρεσίες του Φορέα μας και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ορατά τα εν
λόγω στοιχεία σε κάθε χρήστη αυτών.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 2:
4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική του προσφορά τα κάτωθι:
4.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 -REACH (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Τα υπό προμήθεια είδη (σκούπες, σφουγγαριστρές κλπ) δεν ανήκουν στην κατηγορία των
Χημικών,

οπότε

δεν

έχει

γίνει

αντιληπτός

ο

Κανονισμός

στον

οποίο

θέλετε

να

συμμορφώνονται τα είδη.
Παρακαλούμε να γίνει διευκρίνιση.»
Απάντηση
Ισχύουν οι προδιαγραφές και απαιτήσεις της Διακήρυξης (παρ. 4.2).
Συνεπώς θα πρέπει να υποβληθεί Υ.Δ. στην οποία να δηλώνονται τα ζητούμενα .
Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 – REACH « Αφορά σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από

καθαρά χημικές βιομηχανίες, έως μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν, χρησιμοποιούν,
διανέμουν

χημικές

ουσίες,

αυτούσιες

ή/και

ως

συστατικά

παρασκευασμάτων

και

αντικειμένων».
Ως εκ τούτου τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να τηρούν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 3:
Σχετικά με την Συμπλήρωση του ΤΕΥΔ θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να
συμπληρωθεί το παρακάτω σημείο:
"Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);"
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Αν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί παρακαλούμε να γίνει διευκρίνιση σχετικά με το ποια είναι τα
Μητρώα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.
Απάντηση
Σύμφωνα με οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Στο ως άνω πεδίο, ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη
«ΝΑΙ», καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.
3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν24, η βεβαίωση εγγραφής στο
ΜΕΕΠ, σε συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό,
επί της παρούσης, εθνικό25 “επίσημο
κατάλογο ”26 που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8327 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά
τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους
οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά
στην εγγραφή οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν
μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος
σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία
αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της
χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο
εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης
χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας
τη σχετική ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα
ανωτέρω, σε επίσημο κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα
στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο αμέσως ακόλουθο πεδίο28, ήτοι:
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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επίσημο κατάλογοi:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει δ) [] Ναι [] Όχι
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) [] Ναι [] Όχι
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Ζητούμενη Διευκρίνιση 4:
Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συνοδεύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, Θα
θέλαμε να διευκρινίσετε την παρακάτω δήλωση:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με τους όρους των
προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή." Σε ποιους όρους αναφέρεται η Υπεύθυνη
Δήλωση; Στο φύλλο συμμόρφωσης έχουμε απαντήσει αναλυτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
ζητούνται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω μικρής απόκλισης, αναγράφεται στην απάντηση ΟΧΙ και
επισημαίνεται η απόκλιση τόσο στο φύλλο συμμόρφωσης όσο και στο Τεχνικό φυλλάδιο.
Στην ζητούμενη Υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι ο φορέας έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές που έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί τόσο στο Φύλλο συμμόρφωσης όσο και στο Τεχνικό
Φυλλάδιο.
Απάντηση
Είναι σαφές ότι ανεξάρτητα με τη συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης ζητείτε η
προσκόμιση Υπεύθυνων δηλώσεων στις οποίες θα δηλώνονται τα αντίστοιχα ζητούμενα .
Εν προκειμένω και ενδεικτικά στη παρ. 4,1 ορίζεται ότι : Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να

υποβάλει μαζί με την τεχνική του προσφορά τα κάτωθι:
«Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με τις όρους των
προδιαγραφών στο σύνολό τις χωρίς καμία μεταβολή……………….»
Είναι υποχρεωτική η τήρηση των οριζομένων στη Διακήρυξη
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Β. Εταιρεία …………………..

Ζητούμενες Διευκρινίσεις
1. Για το είδος με Α/Α 2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:
H χλωρίνη θέλετε να είναι με άδεια του ΕΟΦ ή με Έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα απολυμαντικά πρέπει να είναι σύμφωνα και να πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (Χαρακτηριστικά
Προϊόντων, 3. Επισημάνσεις, παρ. 3.2).
2. Για το είδος με Α/Α 6 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:

Ο κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη, πόσα λίτρα να είναι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη συγκεκριμένος όγκος περιεκτικότητας (lt), γίνεται αποδεκτό
είδος με συνήθη (κατά την κοινή πρακτική) όγκο περιεκτικότητας ήτοι 13 – 16 lt.

3. Για το είδος με Α/Α 10, επαγγελματική σφουγγαρίστρα και 11, κοντάρι επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας,
Για να συνδεθούν πρέπει να βάλουμε και κεφαλή (σύνδεσμο).
Το επαγγελματικό κοντάρι να είναι μαζί με την ανάλογη κεφαλή; Ή δεν θέλετε καθόλου κεφαλές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την ενότητα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, παρ. 1.2.10. & 1.2.11. της Διακήρυξης

Η επαγγελματική σφουγγαρίστρα:
1.2.10. =Να κουμπώνει/βιδώνει και να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα

επιλεχθεί και
1.2.11. = Το κοντάρι για επαγγελματική σφουγγαρίστρα: Να είναι κατάλληλο για την
επαγγελματική σφουγγαρίστρα που θα επιλεχθεί.
Συνεπώς, η επαγγελματική σφουγγαρίστρα και το κοντάρι θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ
τους και έτοιμα προς σύνδεση και χρήση.

4. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά η κατάθεση των
δελτίων δεδομένων Ασφαλείας, οι εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, άδεια ΕΟΦ;
5. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση των πιστοποιητικών ISO 9001;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Θα πρέπει ως ορίζεται στο ΜΕΡΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παρ. 4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών και
στο ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Διακήρυξης να υποβληθεί Υ.Δ στην οποία να δηλώνονται τα ζητούμενα
στην εν λόγω παράγραφο.
Ωστόσο ως ορίζεται στη Διακήρυξη είναι στην κρίση της Επιτροπής να ζητήσει σε οποιοδήποτε
στάδιο έγγραφο –έγγραφα που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην Υ.Δ ή στο ΤΕΥΔ.

Β. Εταιρεία ……………

Ζητούμενες Διευκρινίσεις
Παρακαλώ θα θέλαμε εκ μέρους σας τις παρακάτω σημαντικές διευκρινίσεις ώστε να συμμετέχουμε στη
διαγωνιστική διαδικασία του τίτλου:
Α) 1.1.12. Το υγρό γενικού καθαρισμού να αφαιρεί βρωμιά, λίπη και μικρόβια από τις επιφάνειες. (σελ
46)
Στο σημείο που αναφέρεται ότι το υγρό γενικού καθαρισμού ια πρέπει να αφαιρεί τα μικρόβια, εννοείται
όλους τους τύπους μικροβίων, δλδ : Βακτήρια, Μύκητες, Ιοί;
Β) Επίσης επειδή δεν είναι ξεκάθαρο για το αν πρέπει τα απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, παρακαλώ, μπορείτε να το διευκρινίσετε;
Γ) Ακόμα, εάν τα απολυμαντικά χρειάζονται άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, τι θεωρείται στη διακήρυξη
απολυμαντικό;
Το Α/Α 1;
Το Α/Α 2΄
Ή και τα δύο παραπάνω;
Δ) Παρακαλώ επιβεβαιώστε την παρακάτω προδιαγραφή "1.1.10. Το υγρό γενικού καθαρισμού να μη
χρειάζεται ξέβγαλμα και να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη"

Ε) Η συσκευασία που ζητείται των 4 λίτρων, περιορίζει δραστικά τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα,
συνεργαζόμαστε με 10 διαφορετικά εργοστάσια παραγωγής απορρυπαντικών-απολυμαντικών (αναφέρω
ενδεικτικά: ……...), και κάνεις δεν προσφέρει το είδος Α/Α 1 , ακριβώς με τις προδιαγραφές που
προκηρύχθηκαν σε συσκευασία των 4lt (αντιθέτως, οι περισσότεροι το προσφέρουν σε συσκευασία των 5λτ).
Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψιν σας και τη συγκεκριμένη σημαντική παρατήρηση/διευκρίνιση, καθώς εάν
περιορίζεται επιπλέον βάσει συσκευασίας ο ανταγωνισμός, ο διαγωνισμός κατευθύνεται σε μια εταιρεία και
σε συγκεκριμένο εισαγόμενο προϊόν της.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α) η τεχνική προδιαγραφή 1.1.12.

είναι σαφής :Το υγρό γενικού καθαρισμού να αφαιρεί

βρωμιά, λίπη και μικρόβια από τις επιφάνειες. Είναι κατανοητό ότι τα μικρόβια δεν προσδιορίζοντα
νοούνται όλα τα μικρόβια που κατά την πρακτική αφαιρεί ένα γενικό καθαριστικό επιφανειών
. Επίσης σύμφωνα με τη Διακήρυξη τα απορρυπαντικά να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον

Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 907/2006.
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B) Σύμφωνα με τη Διακήρυξη

Τα απολυμαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 98/8/ΕΚ και με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό (ΕΚ) 528/2012.
Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά να μην είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το
περιβάλλον, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες που
αναγράφονται στην ετικέτα.
Για τα απολυμαντικά η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του προϊόντος,
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού 528/2012/ΕΚ και το άρθρο 50 των Κανόνων
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ισχύει ο
Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008.

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς,
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα,
εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό
Οι συμμετέχοντες πρέπει μεταξύ άλλων να καταθέσουν με την τεχνική προσφορά τους :
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

Α. Διαθέτει Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων, τα οποία είναι επικαιροποιημένα και
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/830, τις ισχύουν.
Β. Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1272/2008, τις ισχύει.
Γ. Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των απορρυπαντικών στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών Προϊόντων
(ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ),
όπως ισχύει.
Είναι στην κρίση της Επιτροπής να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο έγγραφο –έγγραφα που
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην Υ.Δ ή στο ΤΕΥΔ.

Γ) Συμβουλευτείτε τους κανονισμούς (ΕΚ) 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals) , (ΕΕ) αριθ. 2015/830, (ΕΚ) 1272/2008,
Δ) η τεχνική προδιαγραφή "1.1.10. είναι σαφής και ισχύει : Το υγρό γενικού καθαρισμού να μη
χρειάζεται ξέβγαλμα και να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη
Ε) Σας γνωρίζουμε ότι στην έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνσή μας συμμετείχαν
εταιρείες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κάποιες από τις αναφερόμενες, χωρίς να υποβληθούν
σχόλια/παρατηρήσεις για το εν λόγω είδος.
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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