
 

 

 

 

 

Θέμα:  Ενημέρωση  για την 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών 

και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

 

 

Μετά από ερώτημα σχετικά με τις υποχρεώσεις του 

στην από 21/7/2020 Μελέτη, στη

προσφορά»  παράγραφος 3

δείγματα θα παραδοθούν μαζί με την υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα 

προσκομίσει στο φορέα ο προσφέρων με δικά του έξοδα πριν την έναρξη του 

διαγωνισμού».  

Ως εκ τούτου, ισχύει το πρώτο μέρος της παραγράφου και συγκεκριμένα : 

Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία κατά 

τη διαδικασία του διαγωνισμού, δειγμάτων για εξέταση από την επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισμού 

σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς καθορίζοντα

μελέτης.  

 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών 

και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  

Μετά από ερώτημα σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου, διευκρινίζεται ότι 

στην από 21/7/2020 Μελέτη, στη σελίδα 62, «Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική 

προσφορά»  παράγραφος 3, εκ παραδρομής έχει προστεθεί το κείμενο 

δείγματα θα παραδοθούν μαζί με την υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα 

στο φορέα ο προσφέρων με δικά του έξοδα πριν την έναρξη του 

Ως εκ τούτου, ισχύει το πρώτο μέρος της παραγράφου και συγκεκριμένα : 

Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία κατά 

τη διαδικασία του διαγωνισμού, δειγμάτων για εξέταση από την επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισμού 

σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

Η Υπεύθυνη της Πράξης 

Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

Κωνσταντίνα Νέζη 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών 

αναδόχου, διευκρινίζεται ότι 

ή Υποχρεώσεων, Τεχνική 

το κείμενο «τα 

δείγματα θα παραδοθούν μαζί με την υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα 

στο φορέα ο προσφέρων με δικά του έξοδα πριν την έναρξη του 

Ως εκ τούτου, ισχύει το πρώτο μέρος της παραγράφου και συγκεκριμένα :  

Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία κατά 

τη διαδικασία του διαγωνισμού, δειγμάτων για εξέταση από την επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισμού 

ι στις τεχνικές προδιαγραφές της 
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