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Προς : 1. κ. ΚΑΚΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2. Κάθε ενδιαφερόμενο οικον. φορέα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 109992 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:1360/25-05-2021)
1ο: Σχετικά με το ερώτημα κάλυψης της απαίτησης 2.2.6.1 της διακήρυξης εάν για το είδος
κεφαλογραβιέρα θεωρείται ως συναφές είδος η εκτέλεση προμήθειας οποιουδήποτε
τυροκομικού προϊόντος (π.χ. κασεριού), εάν για το τμήμα 4 είδη ΒΥΣ τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται ως απορρυπαντικά, καλλυντικά ή απολυμαντικά στους αντίστοιχους οδηγούς
της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ θεωρούνται συναφή, σας
γνωρίζουμε ότι με το αριθμ. 2307/23-06-2021 εγγραφό μας η υπηρεσία μας έχει απαντήσει ότι
τα θεωρεί συναφή είδη. Σχετικά με το ερώτημα κάλυψης της απαίτησης 2.2.6.1 της διακήρυξης
εάν το είδος κριθαράκι μπορεί να θεωρηθεί συναφές είδος με τα μακαρόνια σπαγγέτι και πένες,
σας γνωρίζουμε ότι τα θεωρούμε συναφή είδη.
2ο : Σχετικά με το ερώτημα κάλυψης της απαίτησης της παρ. 2.2.6.11 εάν η άδεια
καταστήματος «επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου- επιχείρηση λιανικής και χονδρικής
διάθεσης τροφίμων (παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο) εκδοθείσα από το Δήμο στον οποίο
δραστηριοποιείται η επιχείρηση καλύπτει την παραπάνω απαίτηση για τη συμμετοχή οικονομικού
φορέα στα τμήματα 1,2,3 και 4, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας με το αριθμ. 2307/23-062021 εγγραφό μας (2η παράγραφος) έχει απαντήσει ότι εάν ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος
καλείται να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλώνει ότι κατέχει και θα καταθέσει σε περίπτωση που αναδειχθεί προσωρινός
μειοδότης αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας του Ν.
4442/2016 από/προς την αρμόδια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση από αρμόδια
υπηρεσία για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης (για ξηρά ή για υπό ψύξη αποθήκευση),
διατήρησης, διακίνησης τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα
οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας.
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