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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Είδος Α2 (σύστημα αναμονής για φουαγιέ) : Στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης 

ζητείται και περιγράφεται ένα γραφείο με μεταλλικό σκελετό και ποδιά καθώς και μια 

συρταριέρα, ενώ στην ενδεικτική φωτογραφία φαίνονται δύο γραφεία με γκισέ και 

καλυμμένα πλαϊνά. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αναλυτικά από τι στοιχεία θα 

αποτελείται το είδος Α2 καθώς και τις ενδεικτικές διαστάσεις τους 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Το σύστημα αναμονής φουαγιέ αποτελείται από 2 γραφεία (βλέπε την κάτοψη που 

επισυνάπτεται στη διακήρυξη) διαστάσεων 140Χ80 έκαστο, μία τροχήλατη 

συρταροθήκη τριών συρταριών διαστάσεων 43Χ60Χ60 και μια τροχήλατη συρταριέρα 

διαστάσεων  43Χ60Χ60 με 3 συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Οι προδιαγραφές των 

στοιχείων του συστήματος φουαγιέ περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 35 και 36 

της προκήρυξης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
(αφορά το είδος Α7 – Καρέκλες αίθουσας συσκέψεων) 
 
Το προτεινόμενο κάθισμα θα στηρίζεται σε 4 πόδια ή σε βάση S όπως στην 
ενδεικτική φωτογραφία και αν είναι αποδεκτός  σκελετός με οβάλ διατομή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Εναλλακτικές λύσεις για τη βάση του καθίσματος, (όπως π.χ. βάση S, C, 4 πόδια, 

οβάλ σκελετός κλπ) θα είναι αποδεκτές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(αφορά το είδος Α7 – Καρέκλες αίθουσας συσκέψεων) 
 

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος μπορεί να είναι εναλλακτικά είτε εξολοκλήρου 

από πολυπροπυλένιο (πλαστική έδρα και πλάτη χωρίς επένδυση), είτε επενδυμένη με 

ύφασμα ή δερματίνη? Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ισχύουν όλες οι παραπάνω 

επιλογές.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Ναι, ισχύουν όλες οι παραπάνω επιλογές. 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(αφορά το είδος Α7 – Καρέκλες αίθουσας συσκέψεων) 
Το προσφερόμενο κάθισμα θα περιλαμβάνει αναλόγιο γραφής ή ζητείται κάθισμα 

σταθερό με μπράτσα που θα χρησιμοποιηθεί περιμετρικά των τραπεζιών αίθουσας 

συσκέψεων (όπως φωτογραφία διακήρυξης)? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Το προσφερόμενο κάθισμα θα περιλαμβάνει αναλόγιο γραφής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
(αφορά το είδος Α7 – Καρέκλες αίθουσας συσκέψεων) 
 
Το ISO16949 που ζητείται για το συγκεκριμένο κάθισμα αφορά σε πιστοποίηση 

διαχείρισης συστημάτων ποιότητας εταιρειών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Από όσο γνωρίζουμε καμία εταιρεία παραγωγής επίπλων και καθισμάτων γραφείου 

δεν διαθέτει το παραπάνω πιστοποιητικό. Το αντίστοιχο ISO για τις εταιρείες 

παραγωγής επίπλων και καθισμάτων γραφείου είναι το ISO9001, το οποίο αναφέρεται 

και στη διακήρυξη. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την αποδοχή του ISO9001. (βλέπε 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-ts-16949-2009.html και 

http://tuv-nord.com/gr/el/quality/iso-ts16949-2009-434.htm). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε προσφερόμενο 

είδος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα διαπίστευσης και θα αφορούν 

τον κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος, είναι το ISO9001 που αφορά τη 

διαχείριση ποιότητας και το ISO14001 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.  

Τα ISO18001 (OHSAS 18001) που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και 
ISO16949 που αφορά προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αναφερθεί εκ 
παραδρομής και επομένως δεν απαιτούνται. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Οι διαστάσεις που ζητούνται από την διακήρυξη είναι ενδεικτικές και άρα μπορούν να 
έχουν μικρές αποκλίσεις? 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
Οι διαστάσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι ενδεικτικές. Μικρές αποκλίσεις 
από αυτές, ανάλογα με την τυποποίηση του εκάστοτε προσφέροντα είναι αποδεκτές. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 
Στον πίνακα της σελίδας 33 της διακήρυξης στο τέλος του τμήματος Α ζητείται ένα 
πόντιουμ ομιλητή ξύλινο, το οποίο δεν υπάρχει ούτε στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης ούτε στο φύλλο συμμόρφωσης του συστήματος. Επιβεβαιώστε μας ότι 
δεν ζητείται από τη διακήρυξη. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 



Το πόντιουμ είναι σε ποσότητα ένα τεμάχιο και περιλαμβάνεται στο οικονομικό 
αντικείμενο της διακήρυξης. Οι προδιαγραφές του θα είναι επιλογής του 
προσφέροντα και δεν θα αξιολογηθούν στη σχετική βαθμολογία. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
 

1. Στο Β΄ΜΕΡΟΣ της διακήρυξης και ειδικότερα στο είδος Α7. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ των ειδών του Τμήματος Α, σελ.39, ζητούνται οι πιστοποιήσεις: EN ISO 
14001, EN ISO 18001, EN ISO 16949 (συμπεριλαμβάνεται ISO 9001). 
 
Σας παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν οι ζητούμενες πιστοποιήσεις αφορούν μόνο το 
συγκεκριμένο είδος Α7 ή όλα τα είδη του Τμήματος Α. Επισημαίνουνε ότι και στον 
πίνακα συμμόρφωσης τα ζητούμενα πιστοποιητικά βρίσκονται μέσα στο είδος Α7 άρα 
φαίνεται να αφορούν ζητούνται για αυτό και μόνο. 
 
Γιατί πως είναι δυνατόν να μην ζητάτε καμία πιστοποίηση για το είδος Α1. 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ (185 τεμάχια) και να ζητάτε όλες αυτές τις πιστοποιήσεις 
μόνο για το είδος Α7. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (20 τεμάχια); 
 
Μήπως τελικά όλες αυτές οι ζητούμενες πιστοποιήσεις μπήκαν εκ παραδρομής αφού 
τα πιστοποιητικά ISO 9001 ΚΑΙ ISO 14001 θα ήταν υπεραρκετά; 
 

2. Επιπλέον από τα παραπάνω πιστοποιητικά το EN ISO 16949 αφορά 
αυτοκινητοβιομηχανίες! Ειδικότερα το ISO/TS 16949:2009 καθορίζει τις 
απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτξη, την 
παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση προϊόντων σχετικών με την 
αυτοκινητοβιομηχανία. Πως είναι δυνατόν κατασκευαστές επίπλων να διαθέτουν 
πιστοποιητικό που αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 
(Όμοια με απάντηση 5) 
 
Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε προσφερόμενο 
είδος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα διαπίστευσης και θα αφορούν 
τον κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος, είναι το ISO9001 που αφορά τη 
διαχείριση ποιότητας και το ISO14001 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.  
Τα ISO18001 (OHSAS 18001) που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και 
ISO16949 που αφορά προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αναφερθεί εκ 
παραδρομής και επομένως δεν απαιτούνται. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
 
Στις τεχνικές προδιαγραφές (σελ.39), στα ‘χαρακτηριστικά’ του καθίσματος 
αναφέρεται ότι: “Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, επενεδυμένο, με αναξάρτητα 
στοιχεία έδρας και πλάτης και δυνατότητα προσθήκης αναλογίου» 
Το κάθισμα πρέπει να συνοδεύεται με αναλόγιο ή να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης 
αναλογίου? 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 
(όμοια με απάντηση 4) 
 
Το προσφερόμενο κάθισμα θα περιλαμβάνει αναλόγιο γραφής. 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
 
Στις τεχνικές πριοδιαγραφές (σελ.39), στην παράγραφο ‘σκελετός καθίσματος’ 
αναφέρεται ότι: ο σκελετός να είναι μεταλλικός από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ25 
πάχους 1,5 χιλ. 
Στην επισυναπτόμενη όμως ενδεικτική απεικόνιση για την κατανοητή περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης που αφορά τη συγκεκριμένη καρέκλα εμφανίζεται 
σκελετός στηριζόμενος σε μεταλλική βάση σχήματος C και όχι από 4 μεταλλικά πόδια. 
 
Ποιος σκελετός απαιτείται από την Υπηρεσία; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 
(όμοια με απάντηση 2) 
 
Εναλλακτικές λύσεις για τη βάση του καθίσματος, (όπως π.χ. βάση S, C, 4 πόδια, 

οβάλ σκελετός κλπ) θα είναι αποδεκτές. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
Στις τεχνικές προδιαγραφές (σελ.39) αναφέρονται μεταξύ άλλων οι πιστοποιήσεις EN 
ISO 18001 & EN ISO 16949 που αφορούν αντίστοιχα Πρότυπο διαχείρησης Υγείας και 
Ασφάλειας & Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την  
παραγωγή, την εγκατάσταση και την συντήρηση προϊόντων σχετικών με την 
αυτοκινητοβιομηχανία. 
 
Θεωρούμε ότι οι παραπάνω πιστοποιήσεις πρέπει να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις 
των Τεχν. Προδιαγραφών διότι ουδεμία σχέση έχουν με τα είδη της προμήθειας 
(καθίσματα). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 
(όμοια με απαντήσεις 5 και 8) 
 
Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε προσφερόμενο 
είδος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα διαπίστευσης και θα αφορούν 
τον κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος, είναι το ISO9001 που αφορά τη 
διαχείριση ποιότητας και το ISO14001 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.  
Τα ISO18001 (OHSAS 18001) που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και 
ISO16949 που αφορά προϊόντα αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αναφερθεί εκ 
παραδρομής και επομένως δεν απαιτούνται. 
 


