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Κάθε ενδιαφερόμενο
φορέα

οικονομικό

(μέσω της ενέργειας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ)

Θέμα: Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 32069/19/ΓΠ2/30.12.2019 Διακήρυξης για
την Ανάδειξη Αναδόχου/ων στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Λαμίας, Καρδίτσας και Τρικάλων
για τρία (3) έτη από την υπογραφή σύμβασης και αριθμ. συστήματος 83643 στο ΕΣΗΔΗΣ
(σχετ. το από 30.1.2020 ερώτημα της εταιρείας Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΝΕΙΛΟ»)
Εκ παραδρομής στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του Παραρτήματος Α γράφτηκαν στην ανωτέρω
οικεία διακήρυξη τα εξής:
Για το είδος με α/α 6 (ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ, 4lt, 4 φιάλες/κιβώτιο)
αναφέρεται λανθασμένα «….Να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο Να περιέχει
λευκαντικούς ή οξειδωτικούς παράγοντες με βάση το χλώριο περισσότερο του 30% ..» αντί
του ορθού: Να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο. Να περιέχει λευκαντικούς ή
οξειδωτικούς παράγοντες με βάση το χλώριο κάτω του 5%».
Για το είδος με α/α 7 (ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (4LT)) αναφέρεται λανθασμένα «…Να έχει
έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ,….» αντί του ορθού:
να έχει ελεγχθεί από τον ΕΟΦ και να έχει καταχωρηθεί στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα CPNP
(Cosmetic Products Notification Portal) ως καλλυντικό προϊόν.
Αναφορικά με το 3 και 4 ερώτημα της ανωτέρω εταιρείας γνωρίζουμε ότι, έχει κοινοποιηθεί
μέσω της Ενέργειας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς όλους τους οικονομικούς φορείς του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισμού η αριθμ. πρωτ.: 372/20/ΓΠ2/10.1.2020 διορθωτική ανακοίνωση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ανάρτηση αυτής στα έγγραφα της αρχικής σελίδας του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να ληφθούν υπόψη από τους συμμετέχοντες κατά την υποβολή
της προσφοράς τους και κατά τη σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης των τεχνικών
προδιαγραφών.
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