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Σε ερώτηση ενδιαφερομένου σχετικά με τα εξής: 

Για την ομάδα Γ’ και συγκεκριμένα το κοντάρι ξύλινο που ζητάτε (α/α 2) και περιέχεται και στην σκούπα χόρτου (α/α 1) θέλετε
να είναι 850 γρ. Αυτό το βάρος που ζητάτε δεν είναι εύχρηστο για το χρήστη, καθότι πολύ βαρύ. Τα σύνηθες κοντάρια στις
σκούπες χόρτου είναι μεταξύ 200 έως το πολύ 300 γραμμαρίων.

Η απάντηση είναι :

Εκ παραδρομής για το κοντάρι οι προδιαγραφές βρίσκονται στη σελίδα 4 αντί στη σελίδα 6 του αρχείου “ΜΕΛΕΤΗ 108_2018”
που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου αναφέρονται τα εξής:
”Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από φυσικό χόρτο , βάρους 500-550  gr χωρίς κοντάρι  850 gr με κοντάρι , υλικό πολύ
εύκαμπτο και ανθεκτικό μετά ακόμα και από εκτεταμένη χρήση”
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Σε ερώτηση ενδιαφερομένου σχετικά με τα εξής: 

Ομάδα Β α/α  33  Πάνες βρεφών 18-30 Kg συσκ. 180 τεμ
Μήπως εκ παραδρομής έχει γίνει αναριθμητισμός στα κιλά ?  Πάνα Για Βρέφη 18 - 30 Κιλών ? 

Η απάντηση είναι :

Ισχύει ως έχει δεν έχει γίνει αναγραμματισμός
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Σε ερώτηση ενδιαφερομένου σχετικά με τα εξής:

1. Ομάδα Α’ – α/α 46 «Σακούλες απορριμάτων διαστ. 80 Χ 100 εκ. Συσκ. 4 KG». Ως μονάδα μέτρησης αναφέρετε 
«Τεμάχιο» και τιμή προϋπολογισμού 2,2 Ευρώ. Τι ακριβώς προσφέρουμε ως τεμάχιο; 1 σακούλα, 1 κιλό ή 1 

συσκευασία 4 κιλών; Επισημαίνουμε ότι η τιμή προυπολογισμού είναι πολύ χαμηλή για συσκευασία 4 κιλών.

2. Ομάδα Α’ – α/α 48 και Ομάδα Β’ – α/α 12 «Οινόπνευμα άσπρο 245 γρ.». Θέλετε οινόπνευμα καθαρό για ιατρική 

χρήση ή λοσιόν καθαρισμού;
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3. Ομάδα Β’ – α/α 38 «Χαρτοβάμβακάς δίφυλλος τύπου MAXI, συσκ. 50 τεμαχίων». Τι βάρος θέλετε να έχει η 
συσκευασία;

4. Ομάδα Β’ – α/α 60 «Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 10 τεμ». Τι διάσταση θέλετε να έχουν οι σακούλες;

5. Ομάδα Β’ – α/α 91 «Λάστιχο χοντρό ποτίσματος». Τι διάμετρο θέλετε να έχει το λάστιχο;

6. Ομάδα Β’ – α/α 93 «Σκουφάκια μαγείρων μιας χρήσης συσκ. 200 τεμ». Θέλετε απλά σκουφάκια ή τύπου καπέλο με 
γείσο;

Η απάντηση είναι :

1. Ομάδα Α΄
α/α  46 Σακούλες απορριμάτων  80χ100 εκ συσκ. 4 κλ  η τιμή 2,20 € αφορά την συσκευασία και όχι τη σακούλα
2. Ομάδα Α΄
α/α 48 και Ομάδα Β΄α/α 12 Οινόπνευμα άσπρο καθαρό για ιατρική χρήση και όχι λοσιόν
3. Ομάδα Β΄
α/α 38 Χαρτοβάμβακας δίφυλλος  τύπου ΜΑΧΙ συσκ. 50 τεμ. βαρος συσκ. 405 γρ μικτό
4. Ομάδα Β΄
α/α Σακούλες απορριμάτων  συσκ. 10 τεμαχίων διαστ. 80χ100 εκ
5. Ομάδα Β΄
α/α 91 Λάστιχο χοντρό ποτίσματος διάμετρος  μεσαία
6. Ομάδα Β΄
α/α 93 Σκουφάκια μαγείρων μιας χρήσης συσκ. 200 τεμ απλά
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