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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ   Θεσσαλονίκη 6-7-2016 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ      Α.Π.: 24090  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟ & ΚΡΕΑΣΟ 

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

Πληρ.: Αθανασίου Φωτεινή  

Σηλ.: 2319991122 

        ΠΡΟ : Εταιρεία ΣESCO A.E 

  

 

Θέμα: «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ» 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ από 23-6-2016 αηηήκαηνο ππνςήθηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξζκ. 21813/17-6-2016 «Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ ησλ Δξγαζηεξίσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο Γάιαθηνο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ» ζαο γλσξίδνπκε 

ηα θάησζη: 

 

1. Δπηβεβαηώλνπκε όηη ε δεηνύκελε κειέηε εθαξκνγήο, σο πξνϋπόζεζε πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη παξαδνζεί εληόο 5 εκεξώλ από  ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. Γελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

 

2. Η νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζπληειείηαη κε ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο θάζεο Β, ήηνη κε ηελ Παξάδνζε – Δγθαηάζηαζε θαη 

Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. 

Σα παξαδνηέα ηεο θάζεο Β πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί εληόο 4 κελώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν Β.3 (ρξόλνο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο) θαη όρη 

εληόο 4 κελώλ από ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή παξαδνηένπ ηεο θάζεο Α 

(όπσο από παξαδξνκή αλαγξάθεθε ζηνλ πίλαθα ηνπ ζεκείνπ Β.3). 
 

3. Δπηβεβαηώλεηαη ε απαίηεζε ηεο παξακέηξνπ ηνπ ζεκείνπ πήμεο (fpd- 

freezingpointdepression) θαη  δίλεηαη ε πεξηνρή κέηξεζεο (παξ. ζει. 8 δηαθήξπμεο 

21813/17-6-2016). 

 

4. θαη 5. ην ζεκείν Β.2 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη ε ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε 

νξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο άιισζηε απηή απνηππώλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 

ζπκκόξθσζεο (ππό ηνλ ηίηιν Λνηπά ηνηρεία). Η αηηνύκελε αλαθνξά θόζηνπο -όπνπ 

δεηείηαη- είλαη θαζαξά ελδεηθηηθή, δελ ελζσκαηώλεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο 

ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηειηθά νπδόισο αμηνινγείηαη. 
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Σα αηηνύκελα απηά δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία ζα απνηππσζνύλ κόλν ζηνλ πίλαθα 

ζπκκόξθσζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Καηά ζπλέπεηα ε ππνβνιή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκπιεξσκαηηθνύ ζηνηρείνπ ή πίλαθα 

ζεσξείηαη σο κε ελδεδεηγκέλε θαη αλώθειε. 

 

 

 

         Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  
 
 
 
             Αζαλάζηνο Βιάρνο 
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