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ΠΡΟΣ
FERI TRI ΑΒΕΕ
Υπ’όψιν κου Γ. Δασκαλάκη

Θέμα:
«Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση Υποψήφιου Προσφέροντος
Οικονομικού Φορέα επί της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 7479/05-11-2020 (ΑΔΑ Ω0ΖΔ469-ΗΓ0 &
ΚΗΜΔΣ 20PROC007592006) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την
ανάθεση προμήθειας χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση
ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών της Αναθέτουσας Αρχής»

Σε απάντηση του email/αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων της εταιρείας με την επωνυμία FERI
TRI ΑΕΒΕ, που απέστειλε στις 10-11-2020 & έλαβε αριθμ’ πρωτ’ εισερχ’ 7627/10-11-2020,
Για το ερώτημα 1 παρ. α., β. γ.:
«Στα ζητούμενα υλικά αναφέρονται τα εξής:
α. Στερεό Χλώριο 90% Τρίχλωρο Κόκκος - Κατ' εκτίμηση ποσότητες: 300Kg & 500
ταμπλέτες (Τι ακριβώς θέλετε?)
β. Χλώριο βραδείας καύσης- Κατ' εκτίμηση ποσότητα: 25Kg (Ποιό υλικό είναι αυτό? Το
χλώριο βραδείας δράσης είναι το Στερεό Χλώριο 90% Τρίχλωρο που αναφέρεται στην
παράγραφο α.)
γ. MAXFORCE WHITE- Κατ' εκτίμηση ποσότητα: 10Kg (Αυτό το υλικό δεν έχει καμία
σχέση με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς είναι τζελ των 20gr σε
μορφή σύριγγας για κατσαρίδες)»
Απάντηση
Όπως αναφέρεται στην ως άνω διακήρυξη Όρος 1.4 Θεσμικό Πλαίσιο / περίπτωση
«Τα υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4287/09-07-2020, υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 5896/14-09-2020 και υπ’
αριθμ’ πρωτ’ 7277/29-10-2020 υπηρεσιακά σημειώματα του τμήματος αθλητικών &
πολιτιστικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνονται τα προς προμήθεια αγαθά.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 7663/11-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του
τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο παρατίθεται:

«Σε απάντηση του εισερχ. 7627/10-11-20 σχετικά με την προμήθεια χημικών
προϊόντων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι :
1. Στερεό Χλώριο 90% Τρίχλωρο Κόκκος : Ποσότητες 300 kg σε δεξαμενή (χύμα)
& 500 τεμ. ταμπλέτες.

2. Χλώριο βραδείας Καύσης: αναφέρθηκε εκ παραδρομής (δεν ισχύει).
3. MAXFORCE WHITE: αναφέρθηκε εκ παραδρομής (δεν ισχύει).
Για το ερώτημα 2: «Στην παράγραφο 2.2.4 παράγραφο ε ζητάτε μεταξύ άλλων και το
πιστοποιητικό 45001:2018 (Η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή διαθέτει το OHSAS
18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008, το οποίο απ' ότι ισχύει βάσει σχετικής νομοθεσίας και
μεταβατικής περιόδου μας καλύπτει για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό- παρακαλώ
επιβεβαιώστε μας)»
Απάντηση
Όπως αναφέρεται σχετικά στην ως άνω διακήρυξη:
Όρος 2.2.4
«ε) να προσκομίσουν πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO
9001:2015, συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 45001:2018
και ISO 14001:2015 περιβαλλοντική διαχείριση,
(Παραθέτουμε τα εξής:
εκ της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε
(Ε.ΣΥ.Δ):
πεδίο Εκδόσεις & Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις/Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη
μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας &
ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018:
«Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης
των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Συνεπάγεται
ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008
δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (12.03.2021).
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Για το
σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International Accreditation Forum (IAF) το
έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from
OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.
Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF MD 21:2018, ισχύουν τα κάτωθι:
I.
Μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν
πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.
II.
Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους
πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις
απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την
έγκαιρη ανανέωση των
πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.
III.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η
διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007»).»,
ισχύει ως αναφέρεται αναλυτικά.

Για το ερώτημα 3: «Στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (παράρτημα ΙΙ), δεν
υπάρχει στο υπόδειγμα κάποιος πίνακας που να αναφέρονται τα υλικά, οι ποσότητες
και πεδίο που να συμπληρώνουμε την αντίστοιχη τιμή»
Απάντηση

Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ως άνω διακήρυξης, το οποίο παρατίθεται κάτωθι και
συμπεριλαμβάνει πίνακα των προς προμήθεια αγαθών και σε ακολουθία το
υπόδειγμα υποβολής οικονομικής προσφοράς:
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην
παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει τιμής:
Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια προϊόντων δίνεται σε ευρώ
ανά μονάδα και περιλαμβάνει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη ή για το σύνολο της
διακήρυξης. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.

α/α

Είδος

Μονάδα Κατ’εκτίμηση
μέτρηση ποσότητες
ς
(Υποχλωριώδες Κιλό
35.000 κιλά

1 Χλώριο υγρής μορφής
12,5%)
2 Νάτριο
Στέρεο Χλώριο 90% ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΚΟΚΚΟΣ Κιλό 300κιλά&
500
DELSACLOR
3 Υγρό
για μείωση Ph (διάλυμα θειικού οξέος Κιλό ταμπλέτες5.000 κιλά
30-40%)
4 Υδροχλωρικό οξύ 31-33%
Κιλό
5.000 κιλά
5 Αλγοκτόνο υγρό
Κιλό
300 κιλά
6 Κροκιδωτικό Υγρό
Κιλό
400 κιλά
7 Παστίλιες DPD
Τεμάχι
1.000 τμχ
α
8 Παστίλιες PHENOL RED
1.000 τμχ
Τεμάχια
9 Υπεροξείδιο Υδρογόνου περιεκτικότητα 50%
Κιλό
10 κιλά
10 Καυστική Σόδα περιεκτικότητα 50%
Κιλό
50 κιλά
11 Διατομική Γή (Πούδρα)
ΚΙλό
350 κιλά
12 Χλώριο Βραδείας Καύσης
κιλό
25 κιλά
13 Ενεργός Άνθρακας
κιλό
25 κιλά
14 MAXFORCE WHITE
κιλό
10 κιλά

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Διαγωνισμού της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος:
Ονοματεπώνυμο:

Με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νομικού
προσώπου ή της
Κοινοπραξίας (αναλόγως) με την
Επωνυμία:
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης:
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Σφραγίδα και Υπογραφή
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
: ………………………………
Ημερομηνία

: ………….…………………

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :
12 μήνες
ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1.

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή
δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της
ισχύουσας Νομοθεσίας

3.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

4.

Η <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για
την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
προσφέροντα.

5.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει
την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον
ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την
<<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>>.

6.

Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς
με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον
ζητούμενο στην παρούσα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»,
αναφέρονται και αναγράφονται αναλυτικά τα προς προμήθεια υλικά και
οι ενδεικτικές ποσότητες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 7479/05-11-2020 (ΑΔΑ Ω0ΖΔ469ΗΓ0 & ΚΗΜΔΣ 20PROC007592006) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού)
Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και
την απολύμανση ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών της Αναθέτουσας Αρχής»

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά
Αννίτα Πάλμου

