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Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφερόμενοι στους όρους της ως άνω Διακήρυξης, παρακαλούμε για τις σχετικές διευκρινίσεις σας στα
ακόλουθα ερωτήματα:
1.

2.

Αναφέρεται στο αρ. 1.6 – Δημοσιότητα της διακήρυξης πως «Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο της περίληψης βαρύνουν τον ανάδοχο.». Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για το
κόστος δημοσίευσης και μας επιβεβαιώσετε πως αυτό θα επιμεριστεί αναλογικά στον/στους
Αναδόχους.
Αναφέρεται στο αρ. 2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ότι «όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει
να φέρουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο ισοδύναμο, σήμανση καθώς και
κατά περίπτωση τις πιστοποιήσεις που ζητούνται από το σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών».
Δεδομένου πως το πιστοποιητικό ISO 9001 αφορά και εκδίδεται για οικονομικούς φορείς – εταιρίες
και όχι για τα προϊόντα, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά
την κατασκευάστρια εταιρία του προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα πρέπει να έχει πιστοποίηση
κατά το πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο ισοδύναμο.

Ειδικά όσον αφορά το ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ και για το σύνολο των ειδών με A/A Γ1, Γ2, Γ3 & Γ4,
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι:
1. Όλα τα μηχανήματα (είδη) απαιτείται να είναι του ίδιου κατασκευαστή.
2. Όλα τα μηχανήματα απαιτείται να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και μη ανακατασκευασμένα
Επίσης, για το είδος Γ4: Έγχρωμο φωτοτυπικό, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την προδιαγραφή 1.6
«Ταχύτητα διπλής όψης αντ./εκτ. A4 Α/Μ ≥ 7 sec».
Δεδομένου ότι η ταχύτητα εκτύπωσης- αντιγραφής αφορά σελίδες /λεπτό, παρακαλούμε όπως μας
επιβεβαιώσετε ότι οι σελίδες ανά λεπτό στη διπλή όψη που απαιτείται να παράγει το μηχάνημα είναι 30
σελ/λεπτό, και όχι 7 sec. που εκτιμούμε ότι αναγράφεται εκ παραδρομής.
Τέλος παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα
τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, είναι αποδεκτό η τεκμηρίωση τους να γίνεται
με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και είμαστε σε αναμονή της έγγραφης απάντησης σας
το συντομότερο δυνατόν.
Διατελούμε με τιμή,
Για την ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ELENI
DOXIADI

Digitally signed by ELENI DOXIADI
DN: c=GR,
serialNumber=ADN52219-01,
sn=DOXIADI, givenName=ELENI,
cn=ELENI DOXIADI
Date: 2021.11.12 17:26:08 +02'00'

Ελένη Δοξιάδη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

1

