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Τμήμα Προμηθειών 

 

  

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις Νο 1 για το διαγωνισμό (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:41348 – Αρ. πρωτ. 

Προκήρυξης: 61135/26-05-2017) της «Προμήθειας γραφείων, καθισμάτων εργασίας και συνεδρίων, 

ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου - συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για  τη Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη » 

ΣΧΕΤ.: 

 

Δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια γραφείων, καθισμάτων εργασίας και συνεδρίων, ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου 

- συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για  τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη »  έπειτα και 

ερωτημάτων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

1. .Για το αν οι διαστάσεις του είδους «ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» της 

ΟΜΑΔΑΣ 2 είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αν οι ποιοτικές απαιτήσεις και η φύση 

των υλικών  είναι οι ελάχιστες απαιτητές, διευκρινίζεται ότι όλες οι τιμές που αφορούν 

διαστάσεις στο κάθισμα συνεδριακού τύπου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 cm από αυτές 

που έχουν ορισθεί. Όσον αφορά τις ποιοτικές απαιτήσεις και την φύση των υλικών 

διεκρινίζεται ότι αυτές είναι οι ελάχιστα απαιτητές. 

2. Για το αν η κλίση της πλάτης πρέπει να είναι μεταβλητή για την καλύτερη οπτική γωνία 

θέασης, διευκρινίζεται ότι: Η μεταβλητή θέση της πλάτης του καθίσματος αφορά καθαρά την 

προσαρμογή της οπτικής γωνίας των καθήμενων στην αίθουσα. Αυτό επιτυγχάνεται ανάλογα 

με το κάθισμα που θα προσφερθεί, είτε με κινητή πλάτη όπου ανάλογα το σωματότυπο του 

καθήμενου και κατά επιθυμία του, να μπορεί  αυτή να ρυθμίζεται αυτόματα, είτε κατά την 

τοποθέτηση του καθίσματος στην αίθουσα να δοθεί η πρέπουσα κλίση. 

3. Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση στο κάθισμα για το ότι πρέπει «……να υπάρχει η 

προεγκατάσταση για την τοποθέτηση μεταφραστικών συσκευών εφόσον ο Δήμος τις 

προμηθευτεί μελλοντικά» διευκρινίζεται ότι: ζητείται να δύναται το κάθισμα να υποδεχτεί στο 

μέλλον καλωδίωση η οποία θα είναι χωνευτή, δηλαδή δεν θα εξέχουν ή να είναι ορατά τα 

καλώδια συνδεσμολογίας  που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των μεταφραστικών 

συσκευών, όταν και αν ο Δήμος προχωρήσει με μια τέτοιου είδους προμήθεια στο μέλλον, 

όπου τότε θα συνεκτιμηθεί με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά του αγορασθέντος καθίσματος, με 

βάση τις μεταφραστικές συσκευές που θα υπάρξουν στο εμπόριο εκείνη τη χρονική περίοδο. 

Επομένως οι προδιαγραφές του καθίσματος ισχύουν ως έχουν. 

4. Σχετικά με το ότι δεν αναφέρεται στην διακήρυξη η απαίτηση «….να δηλώσει ο προσφέρων 

τον κατασκευαστή και τον τόπο της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία  θα κατασκευάσει το 

προϊόν» διευκρινίζεται ότι στην ΤΕΥΔ υπάρχει απαίτηση συμπληρώματος των εδαφίων Β, Γ, 

και Δ όπου ο οικονομικός φορέας πρέπει να τα απαντήσει κατά περίπτωση. Σχετικά και όσα 

αναφέρονται στο 2 άρθρο της διακήρυξης. 

5. Στο «…..ότι εκ παραδρομής ξεχάστηκε να αναφερθεί στην Διακήρυξη ότι ένα τέτοιο υψηλών 

απαιτήσεων προϊόν πρέπει να έχει δοκιμαστεί και να διαθέτει πιστοποιητικά για τις μηχανικές 



       

 

του αντοχές και την ακουστική συμπεριφορά», διευκρινίζεται ότι: η αίθουσα στην οποία θα 

τοποθετηθούν τα καθίσματα είναι πλήρως ηχομονωμένη, οπότε τα καθίσματα που πρόκειται 

να προσφερθούν από τους οικονομικούς φορείς δεν πρέπει να αλλάξουν την ακουστική 

συμπεριφορά της αίθουσας. Στη γενική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης γίνεται ξεκάθαρο το είδος του καθίσματος που επιθυμεί να προμηθευτεί ο Δήμος 

μας.  

6. Όσον αφορά την Ομάδα 1, για αν θα γίνουν αποδεκτές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων 

για παρόμοια είδη της γενικής ομάδας CPV39…, διευκρινίζεται ότι.: Ο γενικός κωδικός CPV 

39….. αφορά μια πληθώρα ειδών γραφείων, οικιακού εξοπλισμού, καθαριότητας, κ.α. Η 

υπηρεσία μας για να εξειδικεύσει τα είδη που  επιθυμεί να προμηθευτεί, όρισε ως είχε 

υποχρέωση τους ειδικούς κωδικούς που καλύπτουν τα υπό προμήθεια είδη. Επομένως 

ισχύουν τα CPV όπως αυτά αναφέρονται κατά περίπτωση και συνεπώς ο οικονομικός φορέας 

θα πρέπει να καταθέσει σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παράδοσης υλικών για τα 

συγκεκριμένα CVP. 

Προκειμένου οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν καλύτερη άποψη για το χώρο που θα 

τοποθετηθούν τα καθίσματα συνεδριακού τύπου της Ομάδας 2, επισυνάπτουμε το σχεδιάγραμμα και 

δύο φωτογραφίες της αίθουσας εκδηλώσεων. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

            

        Ο Συντάκτης 

 

         Ιωάννης Αλεξανδράκης 
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών  

 

 Εμμανουήλ Μακαρώνας 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Σχεδιάγραμμα αίθουσας εκδηλώσεων 

2. Φωτογραφίες αίθουσας εκδηλώσεων 
Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Βικελαίας Βιβλιοθήκης 

 



       

 

1. Σχεδιάγραμμα αίθουσας εκδηλώσεων 

 

 

 
 

 

 

 

 



       

 

2. Φωτογραφίες αίθουσας εκδηλώσεων 
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