ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.449
Χίος 06/06/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΙΟΥ
Δ/νση
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
Πληροφορίες

:Μιχάλων 8, 82 132 Χίος
: 2271 0 35021, 35022
: 2271 0 35099
: Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr
: Κυριακή Σαλιάρη,
Κατερίνα Νικολογιάννη

Προς : INTERNATIOANAL CLEANING METHODS
Κοιν: Κάθε ενδιαφερόμενο
Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 2819β/2017 του Ανοικτού
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των
κτηριακών εγκαταστάσεων ( εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2019».
Σχετ. : α) η με Α.Π :2819β/2017 Διακήρυξη,
β) το με Α.Π 406/24.05.2017 & ( εισερχόμενο ) ηλεκτρονικό ερώτημα της
INTERNATIOANAL CLEANING METHODS.
Σε απάντηση των ερωτημάτων σας για παροχή διευκρινήσεων, σας επισημάνουμε τα
ακόλουθα.
Ερώτημα 1
Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2 σελ 19 έως 23 της Διακήρυξης θα πρέπει
να καταθέτουν με την υποβολή της προφοράς μας ή θα κατατεθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο εφόσον μας ζητηθούν:
Απάντηση 1
Σύμφωνα με την παράγραφο « 3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8
αυτής.
Ερώτημα 2
Στην σελίδα 45 της Διακήρυξης αναφέρει. «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν έχει
ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να
εξακριβώσουν με ίδια ευθύνη την ανωτέρω περιγραφή, έκταση και μορφή των
χώρων» Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν οι επίσκεψη των χώρων είναι
δεσμευτικός όρος για την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό
Απάντηση 2
Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης δεν είναι
δεσμευτικός όρος για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, αλλά το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να εξακριβώσουν με ίδια ευθύνη την ανωτέρω περιγραφή, έκταση
και μορφή των χώρων.

Ερώτημα 3
Στην σελ 57 της Διακήρυξης αναφέρει: « Το συνεργείο οφείλει να ενημερώνει
πλήρως για το είδος των υπό χρήση μέσων και ειδικά των υλικών καθαριότητας, τα
οποία πρέπει να είναι ασφαλή, μη τοξικά και μη αλλεργιογόνα, φιλικά για το
περιβάλλον, και να φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα Ecolabel ή ανάλογη
πιστοποίηση ….» Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν τα καθαριστικά αλλά και τα
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ θα πρέπει να φέρουν την σήμανση Ecolabel.
Απάντηση 3
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, σελίδα 56 της
διακήρυξης,
τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων και να έχουν σήμανση CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή
κατά την Οδηγία 93/42/ΕΚ, όπως ισχύει.
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