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Κατόπιν του εγγράφου σας (αρ.πρωτ: 7893/8-4-2020), σας απαντάμε ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε μας εάν η Οικονομική Προσφορά δύναται να

συνταχθεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα μεν με το Υπόδειγμα
της εν θέματι Διακήρυξης, διατηρώντας όμως για λόγους ευανάγνωστης προσφοράς στην
έντυπη μορφή της μόνο την στήλη με την τελική συνολική ποσότητα ανά είδος και όχι τις
επιμέρους στήλες ανά Κ.Α.Ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί όπως δίδεται με το υπόδειγμα της
διακήρυξης. Για λόγους ευαναγνωσίας μπορείτε να τροποποιήσετε το έγγραφο προσφοράς κατά το
δοκούν, αρκεί να συμπεριλάβετε συμπληρωμένο το πρωτότυπο υπόδειγμα-προσφορά σας, σε
μορφή cd στον φάκελο που θα κατατεθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης σχετικά με την Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων ζητούνται οικονομικές καταστάσεις
για τις οικονομικές χρήσεις 2017,2018 & 2019. Σύμφωνα όμως με την κείμενη νομοθεσία
καταληκτική ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για την οικονομική χρήση
του 2019 είναι η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης (έως 30-6-2020) και
κατά συνέπεια δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα οι οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένων
μάλιστα των έκτακτων συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του COVID-19, πολύ πιθανό η
ημερομηνία αυτή να παραταθεί πλέον της 30-6-2020. Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Καταθέτετε τις οικονομικές χρήσεις 2017 και 2018. Για την οικονομική χρήση του 2019
καταθέτετε ό,τι αποδεικτικά έγγραφα μπορούν να αποδείξουν τον κύκλο εργασιών του έτους 2019,
καθώς και τα κέρδη ή ζημιές που τυχόν παρουσίασε η εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Στην περίπτωση που για κάποια μεμονωμένα είδη η τιμή ανά είδος
υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης για το συγκεκριμένο είδος αλλά όχι
τον συνολικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης ομάδας, παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας
αν αυτό δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα στην αξιολόγηση της προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Η τιμή ανά είδος δύναται να υπερβαίνει την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης για το συγκεκριμένο είδος χωρίς όμως να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της
αντίστοιχης ομάδας .

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Για το είδος με Α/Α (22) της Ομάδας Α παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν
ζητείται διορθωτική ταινία μιας χρήσης ή εάν ζητείται διορθωτική ταινία η οποία να
δέχεται ανταλλακτικό συμβατό με τα ανταλλακτικά που ζητούνται στον Α/Α (24) της ίδιας
ομάδας (σημείωση: η τιμή των 0,41 ευρώ του προϋπολογισμού της μελέτης για το είδος με
Α/Α 22 αφορά ουσιαστικά σε διορθωτική ταινία μιας χρήσης διότι η τιμή για διορθωτική
ταινία η οποία δέχεται ανταλλακτικό είναι κατά πολύ υψηλότερη από αυτήν της μελέτης
οπότε σε αυτή την περίπτωση προκύπτει το πρόβλημα που σας αναφέρουμε στο 3ο
ερώτημα της παρούσας επιστολής μας ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:
Ζητείται για το είδος με Α/Α (22) της Ομάδας Α, διορθωτική ταινία η οποία να δέχεται
ανταλλακτικό συμβατό με τα ανταλλακτικά που ζητούνται στον Α/Α (24) της ίδιας ομάδας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:Εάν το είδος με Α/Α (24) της Ομάδας Α δεν είναι συμβατό με την διορθωτική
ταινία με Α/Α (22) της ίδιας ομάδας, παρακαλώ πολύ διευκρινίσετε μας για ποιον τύπο
διορθωτικής ταινίας ζητούνται τα ανταλλακτικά στον Α/Α (24) της Ομάδας Α.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:
Απαντήθηκε πιο πάνω.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6:Για το είδος με Α/Α (30) της Ομάδας Α παρακαλώ όπως μας αποσταλεί σχετική
φωτογραφία του είδους διότι υπάρχουν διάφοροι τύποι καρτών παρουσίας ανάλογα με τον
τύπο του μηχανήματος στο οποίο χρησιμοποιούνται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6: Για το είδος με Α/Α (30) της ομάδας Α’ επισυνάπτουμε σχετικές φωτογραφίες

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:Για το είδος με Α/Α (86) της Ομάδας Α παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας εάν εκ
παραδρομής στην στήλη με την μονάδα μέτρησης αναφέρεται «συσκευασία 4 των 500τεμ»
διότι στην στήλη της ποσότητας ζητούνται 3 συσκευασίες (υποθέτουμε των 500τεμ.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:Ζητούνται συνολικά 6.000 φάκελοι , σε ό,τι συσκευασία βγαίνει.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8:Για το είδος με Α/Α (6) της Ομάδας Β παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν
αναφέρεστε σε Βιβλίο Υλικού για Παιδικούς Σταθμούς διότι δεν υπάρχει στο εμπόριο
βιβλίο με τίτλο «Βιβλίο μη αναλώσιμου υλικού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:Αναφερόμαστε σε Βιβλίο Υλικού , που να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε
άλλες περιπτώσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9:Για το είδος με Α/Α (132) της Ομάδας Ε παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν η
προσφορά αφορά σε τεμάχια ή σε πακέτα 100τεμαχίων διότι στην μονάδα μέτρησης
αναφέρεται «τεμάχιο» και όχι «πακέτο» ή «συσκευασία».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:Ζητείται συσκευασία/πακέτο των 100 τεμαχίων.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10:Για το είδος με Α/Α (143) της Ομάδας Ε παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν η
προσφορά αφορά σε τεμάχια όπως αναφέρεται στην στήλη της μονάδας μέτρησης ή σε
πακέτα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10: Ζητούνται 20 τεμάχια.
ΕΡΩΤΗΣΗ 11:Για το είδος με Α/Α (1) της Ομάδας ΣΤ παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας τον
ζητούμενο τύπο κόλλας (ρευστή ή stick) καθώς και την επιθυμητή περιεκτικότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11: Για το είδος με Α/Α (1) της Ομάδας ΣΤ o ζητούμενος τύπος κόλλας είναι
ρευστή των 40 gr
ΕΡΩΤΗΣΗ 12:Για το είδος με Α/Α (9) της Ομάδας Θ παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν η
προσφορά αφορά σε πακέτο 12τεμαχίων διότι στην μονάδα μέτρησης αναφέρεται
«τεμάχια» και όχι «πακέτο» ή «συσκευασία».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12: Για το είδος με Α/Α (9) της Ομάδας Θ ζητείται πακέτο ή συσκευασία των 12
τεμαχίων.
ΕΡΩΤΗΣΗ 13:Για το είδος με Α/Α (16) της Ομάδας Θ παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν η
προσφορά αφορά σε πακέτο 12τεμαχίων διότι στην μονάδα μέτρησης αναφέρεται
«τεμάχια» και όχι «πακέτο» ή «συσκευασία».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13: Για το είδος με Α/Α (16) της Ομάδας Θ ζητείται πακέτο ή συσκευασία των 12

τεμαχίων.
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