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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον ∆ιαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων 
για την διενέργεια εργαστηριακών πειραµάτων, αναλύσεων και µετρήσεων του έργου 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑΝΟ-∆ΙΑΣΠΟΡΩΝ ΠΥΡΗΝΑ-
ΚΕΛΥΦΟΥΣ (CORE-SHELL) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (αρ. πρωτ. 
∆ιακήρυξης  34/09-11-2011  ) 
  
 
Κατόπιν υποβολής ερωτηµάτων  σχετικά µε τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό, σας 
παραθέτουµε τα ακόλουθα : 
  
Ερωτήµατα 
 

1. Θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά σε ξεχωριστά σφραγισµένο 
φάκελο για κάθε προσφερόµενο είδος και επιπλέον προσφορά για το σύνολο 
των ειδών της κάθε προσφερόµενης οµάδας ή µόνο µία συνολική οικονοµική 
προσφορά που θα περιέχει όλα τα είδη της οµάδας; 

 
2. Σε περίπτωση µιας και µόνο συνολικής προσφοράς , η τιµή προσφοράς που 

ζητείται ολογράφως και αριθµητικώς, µε ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να 
αναφέρεται στην τιµή µονάδας του είδους οταν  προσφέρονται µικρότερες 
συσκευασίες που να καλύπτουν την ζητούµενη ποσότητα ή στο σύνολο της 
αξίας των προσφερόµενων ποσοτήτων ανα είδος ;  

 
Απαντήσεις 
 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6.8 της Προκήρυξης, ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την 
προµήθεια των αναλωσίµων κάθε οµάδας, ως σύνολο και ανά µονάδα 
προϊόντος.  
Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για µία οµάδα, θα πρέπει να 
υποβληθεί σε κλειστό (σφραγισµένο) φάκελο µία οικονοµική προσφορά  η 
οποία θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά για το σύνολο των 
προσφερόµενων ειδών αλλά και την τιµή ανά µονάδα προϊόντος.  
Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για δύο οµάδες, θα πρέπει να 
υποβληθεί σε ξεχωριστό κλειστό (σφραγισµένο) φάκελο, έναν για κάθε 
οµάδα, η οικονοµική προσφορά  για κάθε οµάδα, η οποία θα περιλαµβάνει την 
οικονοµική προσφορά για το σύνολο των προσφερόµενων ειδών αλλά και την 
τιµή ανά µονάδα προϊόντος της κάθε οµάδας.  
∆εν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού φακέλου οικονοµικής προσφοράς για 
κάθε προσφερόµενο είδος. 
 



2. Η τιµή µονάδας προϊόντος θα πρέπει να δίνεται ως τιµή της ελάχιστης 
µονάδας στην οποία διατίθεται κατά τις συνήθεις συναλλαγές το 
προσφερόµενο είδος (π.χ. τιµή /L, τιµή/pack  κλπ.) 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς και ευκρινώς στην 
προσφορά ποια είναι η ελάχιστη µονάδα (π.χ. 1L, 1pack, 1 πρότυπο 
κλπ.) στην οποία αντιστοιχεί η προσφερόµενη τιµή µονάδας, έτσι ώστε το 
γινόµενο της προσφερόµενης τιµής µονάδας επί τη ζητούµενη ποσότητα να 
δίνει την τιµή προσφοράς για τη ζητούµενη ποσότητα του κάθε είδους. 

 
Για την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
 
∆ρ. Αικατερίνη Κόττη    


