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ΠΡΟΣ: 1. Βουτυριάδης Βασίλειος
Εργολάβος Καθαρισμού
Ν.Εγγονόπουλου 02
56533 – Θεσ/κη
Τηλ & Φαξ: 2310 541025
6977507475
2. Κάθε ενδιαφερόμενο
ΚΟΙΝ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ. 15653/2013 διακήρυξης
ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου,
στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης»

Σε απάντηση της από 31-12-2013 επιστολής σας (αριθμ.πρωτ. 16240/31-12-2013
εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
EΡΩΤΗΜΑ 1:
Αν η εγγυητική επιστολή μπορεί να βγει από το Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών
αυτό το δικαίωμα.
EΡΩΤΗΜΑ 2:
5.2.2. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται το :
α) i), ii), iii), iv), v), το β) στη σελ.7 το γ), δ), ε), στ), ζ), η), ι), κ) στη σελ.8 για ατομικές
επιχειρήσεις.
Δεν χρειάζεται δηλ. να προσκομίσουμε τώρα τα πιστοποιητικά από τα δικαστήρια,
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα καθώς και πιστοποιητικό επιμελητηρίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παραγρ. 5.2.2. της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτείται η
υποβολή των ανωτέρω πιστοποιητικών με την κατάθεση της προσφοράς.
EΡΩΤΗΜΑ 3:
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Η ημερομηνία θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων στις προσφορές που θα
σταλούν με courier ποια θα είναι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή.
Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της
προσφοράς δεν καλύπτει της απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την
ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. Η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος μπορεί να γίνει και πριν την
ημερομηνία της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο
υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της
υπογραφής.
Στην περίπτωση που οι προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς (με συστημένη
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) θα φέρουν ως ημερομηνία κατάθεσης την
ημερομηνία επίδοσης του φακέλου προσφοράς στο ταχυδρομείο ή στην υπηρεσία
ταχυμεταφορών.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΑΝΑΞ Α.Ε.
Εταιρεία εμπορίου-παροχής υπηρεσιών
Φλέμινγκ 8 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ: 24310 74022
Φαξ: 24310 74786
- ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Π.Ε. – Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Θερμαϊκού 56 – 56429 Ευκαρπία
Τηλ: 2310 683555
Φαξ: 2310 681461
- CLEAN N NET ΜΟΝ ΕΠΕ
Βάκχου 1 – 54629 ΘΕΣ/ΚΗ
Τηλ: 2310 240380
Φαξ: 2310 548828
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