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Προς κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
Θέμα:  Διευκρινήσεις σχετικά με την Διακήρυξη με Αριθμ. 40/22. 
 
Σχετ.:  Το άρθρο 6.4 Δείγματα και η παρ. 13 των γενικών όρων της με Αριθμ. 40/22 Διακήρυξης. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6.4 της Διακήρυξης:  
«6.4  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους δείγματα   
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των Τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης . Προσφορά χωρίς δείγμα θα 
απορρίπτεται.  
Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή και 
τον α/α του είδους όπως αυτό ορίζεται στη Διακήρυξη. (Παράρτημα II Τεχνικές Προδιαγραφές )» 
 
Σύμφωνα με την παρ. 13 των Γενικών όρων της Διακήρυξης: «Συστήνεται η αποστολή δειγμάτων των 
προϊόντων από τις προσφερόμενες εταιρείες προς αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών τους από τους 
χρήστες των σκευασμάτων.  Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εταιρεία  δεν προσκομίζει δείγμα, 
θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό στο σύνολό της. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να 
διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του 
εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των 
φιαλιδίων». 
 
➢ Για την αξιολόγηση του διαγωνισμού και δεδομένου ότι τα περισσότερα απολυμαντικά  θα πρέπει 
να είναι σε δοχεία των 5lit., θα γίνουν αποδεκτά δείγματα σε μικρότερη συσκευασία υπό των όρο τα 
δείγματα να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, 
τον α/α του είδους καθώς και ετικέτα του εργοστασίου παραγωγής τους που θα αναγράφονται τα 
συστατικά του προϊόντος.  
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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