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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αρ. πρωτ. 4034/ ΕΥΥΑΠ 3909/ 16-10-2018 

για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 

CPV:              39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και 

αναλώσιμα τροφοδοσίας 

39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 

 

(ΑΔΑ: ΨΓΙΜΟΡΙΝ-ΔΡΝ) 

 

 

 

Διευκρινίσεις 
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1. Διευκρινίσεις προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό: 

1.1 Αναφορικά με την παράγραφο Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Μέρους Α- Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Διευκρινίζονται τα εξής αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι προς ανάθεση 

ειδών: 

 ΚΑΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 50ΛΤ (τύπου ρομπότ) 

 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΦΥΛΛΩΝ 85gr (συσκευασία των 40 ΤΕΜ) 

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (συσκευασία των 25 ΤΕΜ) 

 ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYGON  ή ισοδύναμο (συσκευασία 

των 30 TEM) 

 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYGON  ή ισοδύναμο (συσκευή) 

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7Χ4 (συσκευασία των 10 ΤΕΜ) 

 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ WC ΧΩΡΟΥ (συσκευή τύπου AIRWICK) 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ WC 46X56  (συσκευασία των 30 ΤΕΜ) 

 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ1,10 (τιμή για 1Kg) 

2. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 1832/ ΕΥΥΑΠ 1759/ 17.10.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Παρακαλούμε γνωρίστε μας τις ποσότητες των αιτούμενων υλικών του διαγωνισμού, 

καθόσον δεν περιλαμβάνονται στην διακήρυξή σας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (σελ. 19) της Διακήρυξης η τιμή του προς 

προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα59, με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς 

και ολογράφως στα αντίστοιχα πεδία του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

Επιπλέον, λάβετε υπόψη τα σημεία του ως άνω άρθρου της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται 

ρητά ότι «Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, δεν 

επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν επιτρέπεται η υποβολή 

αντιπροσφορών» και ότι «Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται». 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 1836/ ΕΥΥΑΠ 1763/ 18.10.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αναφορικά με το διαγωνισμό Αρ.Πρωτ. 4034 για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών 

καθαρισμού, παρακαλώ διευκρινίστε μας τα παρακάτω. 

1 ΚΑΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 50ΛΤ  

Θέλετε να είναι πλαστικός ή μεταλλικός κάδος; Θέλετε να έχει πεντάλ; 

2 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΦΥΛΛΩΝ (συσκευασία 40 τεμ)  

Πόσα γραμμάρια θέλετε να είναι το κάθε ρολό; 

3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ (συσκευασία 25 τεμ)  

Θέλετε μεγάλο πιρούνι φαγητού ή μικρό πιρούνι γλυκού; 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ SVELTO 1LT ή ισοδύναμο  

Θέλετε για πλύσιμο στο χέρι (λάντζα) ή για πλυντήριο πιάτων; 

5 ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYER ή ισοδύναμο 

Θέλετε τιμή τεμαχίου ή συσκευασίας; Αν θέλετε συσκευασίας πόσα τεμάχια ανά 

συσκευασία; 

6 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYER ή ισοδύναμο  

Θέλετε υγρό που μπαίνει σε συσκευή ή θέλετε να το ψεκάζετε με το χέρι; 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (συσκευασία των 10 τεμ)   

Τι διαστάσεις να είναι τα σφουγγάρια; 

8 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ WC ΧΩΡΟΥ  

Το αρωματικό το βάζετε σε κάποια συσκευή να ψεκάζει αυτόματα ή το ψεκάζετε με το 

χέρι; 

9 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

Θέλετε αρωματικό που να μπαίνει μέσα στο καζανάκι ή θέλετε να το κρεμάτε στην 

λεκάνη; 

10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ1,10 – 1kg (συσκευασία 10 των 10 τεμ)  

Θέλετε συσκευασία σε ρολό ή χύμα; Τι πρέπει να προσφέρουμε; 1 κιλό (χύμα), 

συσκευασία (ρολό ή χύμα) 10 τεμαχιών ή συσκευασιά (ρολό ή χύμα) 100 τεμαχίων (10 

χ 10); 

11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ FAIRY 5LT ή ισοδύναμο  

Θέλετε για πλύσιμο στο χέρι (λάντζα) ή για πλυντήριο πιάτων; 

12 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY  1LT  

Θέλετε να καθαρίζετε επιφάνειες ή είναι για χέρια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ο ΚΑΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 50ΛΤ να είναι πλαστικός, χωρίς πεντάλ (τύπου 

ρομπότ) 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Τα ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΦΥΛΛΩΝ (συσκευασία 40 τεμ) να είναι 85gr/ ρολό 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Η προσφερόμενη τιμή να αφορά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 

(συσκευασία 10 τεμ) 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 4: Το ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ SVELTO 1LT ή ισοδύναμο θα χρησιμοποιηθεί για 

Πλύσιμο στο χέρι (λάντζα) 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 5:  Όπως δείτε στις ως άνω Γενικές Διευκρινίσεις  η προσφερόμενη τιμή για 

το προϊόν ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYGON  (όχι BAYER) ή ισοδύναμο θα 

πρέπει να αφορά σε συσκευασία των 30 τεμαχίων. 

YΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 6:  Όπως δείτε στις ως άνω Γενικές Διευκρινίσεις η προσφερόμενη τιμή για 

το προϊόν ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ BAYGON (όχι BAYER) ή ισοδύναμο αφορά σε 

συσκευή. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 7: Το ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (συσκευασία των 10 τεμ) να έχει διαστάσεις 

7Χ4cm. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 8: Τα ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ WC ΧΩΡΟΥ να είναι συσκευή AIRWICK ή ισοδύναμο. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 9: Η προσφερόμενη τιμή αφορά ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ που μπαίνει 

μέσα στο καζανάκι. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 10:  Η προσφερόμενη τιμή να αφορά σε ένα (1) kg χοντρές μαύρες 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ1,10, οι οποίες πωλούνται χύμα και τιμολογούνται με το 

κιλό.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 11:  Το ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ FAIRY 5LT ή ισοδύναμο θα χρησιμοποιηθεί 

για Πλύσιμο στο χέρι (λάντζα) 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 12: Το ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY 1LT θα χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό 

επιφανειών. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 1841/ ΕΥΥΑΠ 1768/ 18..2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Σε συνέχεια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης) θα θέλαμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις : 

1. Πλαστικά πιρούνια  

    Αναφέρεται συσκευασία 25τμχ , ενώ είναι διαθέσιμα σε 10αδες, 100αδες και 1000αδες . 

Μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις διαθέσιμες         συσκευασίες ? θα αναφέρουμε την τιμή 

του τεμαχίου αναλογικά ?  
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2. Καλαμάκια σπαστά  

    Δεν αναφέρεται εάν θα είναι συσκευασμένα 1 προς 1 ή εάν θα είναι χύμα 

3. Σακούλες απορριμμάτων WC 46*36 (συσκευασία των 100τμχ) 

    Οι σακούλες wc είναι διαστάσεως 46*56εκ και σε ρολά των 30τμχ συνήθως , αναφέρεστε 

σε αυτές ? 

4. Σακούλες απορριμμάτων 80*110εκ - 1Kg (συσκευασία 10τμχ 

    Οι σακούλες απορριμμάτων 80*110εκ υπάρχουν α) σε χύμα και τιμολογούνται με το κιλό 

και συσκευάζονται σε δέματα των 20 κιλών και β) σε ρολά των 10τμχ . Οι πρώτες είναι οι 

μαύρες οι χοντρές και οι δεύτερες είναι πιο ψιλές . Για ποιες από τις 2 ενδιαφέρεστε ? 

Αναμένουμε τις πιο πάνω διευκρινίσεις για να σας υποβάλουμε την προσφορά μας.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Η προσφερόμενη τιμή να αφορά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ σε 

συσκευασία των 10 τεμαχίων. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Η προσφερόμενη τιμή τεμαχίου να αφορά σε ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 

συσκευασμένα 1 προς 1 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Όπως δείτε στις ως άνω Γενικές Διευκρινίσεις  η προσφερόμενη τιμή για 

το προϊόν ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ WC 46*56εκ να αφορά σε συσκευασία των 30 

τεμαχίων. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 4: Η προσφερόμενη τιμή να αφορά σε ένα (1) kg χοντρές μαύρες ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ1,10, οι οποίες πωλούνται χύμα και τιμολογούνται με το κιλό.  


