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                 ΠΡΟΣ
                 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
                Υπ’όψιν κου Μασίνα Εμμ.
                
                 
                  
                                                                                    

                                     

Θέμα:  «Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση Υποψήφιου Προσφέροντος 
Οικονομικού Φορέα επί της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 364/25-01-2021 (ΑΔΑ 9Υ64469ΗΓ0-ΜΚΣ 
& ΚΗΜΔΣ 21PROC008046209) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για 
την ανάθεση προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων»               
                 
      

Σε απάντηση του email/αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων της εταιρείας με την επωνυμία 
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, που απέστειλε στις 26-01-2021 & έλαβε αριθμ’ πρωτ’ εισερχ’ 401/26-01-
2021, 

Για το ερώτημα 1: 
           «Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά προμήθεια και εγκατάσταση των 

προσφερόμενων; Εάν ναι, αναφέρετε μας τα είδη, την ποσότητα και τυχόν 
απεγκαταστάσεις.»

         

Απάντηση

Όπως αναφέρεται στην ως άνω διακήρυξη Όρος  1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων: 14 
τεμάχια κλιματιστικά τύπου ντουλάπα με ψυκτική και θερμαντική απόδοση >50.000 
BTU, με πενταετή εγγύηση όλων των μερών της μονάδας για τις ανάγκες ψύξης και 
θέρμανσης των κλειστών γυμναστηρίων της Αναθέτουσας Αρχής  και για τις ανάγκες 
ψύξης και θέρμανσης στα δωμάτια των ξενώνων η προμήθεια κλιματιστικών SPLIT, 
προς αντικατάσταση αυτών που δεν λειτουργούν: 4 τεμάχια επιτοίχια κλιματιστικά 
12.000 BTU και 15 τεμάχια επιτοίχια κλιματιστικά 9.000 BTU, με ιονιστή και wIfi με 
δεκαετή εγγύηση σε όλα τα μέρη τους (εσωτερική και εξωτερική μονάδα), 
ενεργειακής κλάσης Α’ και τύπου inverter για το σύνολο των αγαθών,
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 σύμφωνα με τις προδιαγραφές-ειδικούς όρους όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.»

Για το ερώτημα 2: 

Σχετικά με τα δικαιολογητικά, Σελ 15 της διακήρυξης, ενότητα 2.4.4, υποενότητα Α, Το 
α) και το β) καλύπτονται με υπεύθυνη δήλωση; Αν όχι τι απαιτείται να 
προσκομίσουμε;
Απάντηση

Όπως αναφέρεται στην ως άνω διακήρυξη Όρος  2.2.4 Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα,  
«α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τον έλεγχο ποιότητας των 
υπό προμήθεια αγαθών
  β) να τηρούν απαρέγκλιτα την ισχύουσα  νομοθεσία περί πρόληψης επαγγελματικού 
κινδύνου (Ν.3850/2010 Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας)/η <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ>> ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος/, με την προσκόμιση 
σχετικού αποδεικτικού.», 
απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού/βεβαίωσης, η οποία θα 
συμπεριληφθεί στο φάκελλο προσφοράς του προσφέροντα οικονομικού φορέα. 

        

                                                                     Για την Αναθέτουσα Αρχή

                                                           Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά

                                                                                Αννίτα Πάλμου
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