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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Προκήρυξη 6/2018.

Σε συνέχεια της διακήρυξης  με θέμα ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ και συγκεκριμένα, για την επιλογή αναδόχου για τις Προμήθειες του  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ: Εξοπλισμός Αποθηκών (CPV 39132100-7, 39151100-6)», συνολικού 
Προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σας διαβιβάζουμε προς 
ενημέρωση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 14-09-2018 και τις 
διευκρινίσεις που δόθηκαν σχετικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Εξοπλισμός Αποθηκών (CPV 39132100-7, 39151100-6)
Γενικές Παρατηρήσεις: 1. Η φωτογραφία που έχει επικολληθεί στην περιγραφή του 
αντικειμένου να μην ληφθεί υπόψη διότι δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Η κατασκευή αφορά απλά ντέξιον χρώματος γκρι και αντοχής 100kg/ράφι.    

Ερώτηση1 : ποιο υλικό αντιστοιχεί στο αντικείμενο'' Κλάπες'', δηλαδή, εάν και αυτό το
υλικό είναι επίσης κολώνα ντέξιον, ποιας διατομής (Τ/..... ;�), τι μήκους;
Απάντηση: με την έννοια κλάπες εννοούμε τα πλαστικά καλύμματα που τοποθετούνται στις 
απολήξεις των κολονών για την αποφυγή τραυματισμού υλικών και ανθρώπων. Τα συγκεκριμένα 
καλύμματα θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις κολώνες.    

Ερώτηση 2 : ποια η κάτοψη και πρόσοψη της διάταξης των συγκροτημάτων ραφιών,
τα οποία υπάρχουν σε ένα ή περισσότερους χώρους της αποθήκης σας, προκειμένου να 
κοστολογήσω τα εργατικά συναρμολόγησης;
Απάντηση: για την καλύτερη κατανόηση του χώρου μπορείτε να επισκεφτείτε τους 
αποθηκευτικούς χώρους της Υπηρεσίας.   

Ερώτηση 3 : αν αντί για κολώνες Τ/64 -όχι η κολώνα Τ36, που παράγεται από όλους μας είναι
αποδεκτές οι κολώνες Τ/60 ή Τ/56 μια και την Τ/64 παράγει έ ν α μόνο εργοστάσιο ενώ τις Τ/60 και 
Τ/56 τα υπόλοιπα ελληνικά εργοστάσια, που επιθυμούμε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό σας;
Απάντηση: ναι, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές οι κολώνες διαστάσεων Τ36 για να 
συνυπάρχουν με τις κολώνες του α/α 3.



Ερώτηση 4 : αν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ''ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ'' της
σελίδας 20 της διακήρυξης, και-αν ναι- πώς συμπληρώνεται; (τι θα γραφτεί παράδειγμα στη στήλη 
΄΄Τίτλος...΄΄ , στη στήλη ΄΄ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ΄΄, στη στήλη ''Προϋπολογισμός .........΄΄;
Απάντηση: ναι, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πίνακα ως ελάχιστη απόδειξη 
προϋπόθεσης ποιοτικής επιλογής για τους μετέχοντες στο διαγωνισμό με την εκτέλεση συμβάσεων 
προμήθειας αγαθών, παρόμοιων με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, όπου  ο ελάχιστος 
ετήσιος κύκλος προμήθειας που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα 
υπερβαίνει το διπλάσιο της συμβατικής αξίας του διαγωνισμού, δηλαδή μεγαλύτερης ή ίσης 
αξίας του προϋπολογισμού ή ίσης με το διπλάσιο του προϋπολογισμού, εβδομήντα δύο διακόσιες 
χιλιάδες  ευρώ  (72.200,00 ευρώ) ή του αντίστοιχου τμήματος που θα συμμετάσχει. Συνεπώς στην 
θέση τίτλος γράφουμε  προμήθεια ντέξιον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, στη θέση ειδικότητα, 
την ειδικότητα του προμηθευτή, στη θέση προϋπολογισμός, το κόστος της προμήθειας για να 
προκύψει ο ετήσιος κύκλος των προμηθειών.   
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