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Απάντηση σχετικά με:
1. Ενδεικτικές διαστάσεις, όπου αυτό αναφέρεται, στις τεχνικές
προδιαγραφές του εξοπλισμού της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και
σχολείων με τμήματα ένταξης του Δήμου Χανίων.

Σε απάντηση του ερωτήματος σας με αριθμ. Πρωτ. 46765/13-6-2012, διευκρινίζεται
ότι στην παράγραφο 8.1.4 της παρούσας διακήρυξης αναφέρεται το εξής:
«Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από
φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και
με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές
και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει
με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή
συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται»
Ενδεικτικά δίνεται η δομή ενός φύλλου συμμόρφωσης.
ΠΑΚΕΤΟ ……..
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ……..
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Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
1. Στήλη Α/Α
Στην στήλη αυτή δίνεται η αρίθμηση Α/Α, όπως αυτή δίνεται ανά πακέτο στο
παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.
2. Στήλη ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Στην στήλη αυτή δίνεται η κωδικοποίηση των ειδών, όπως αυτά είναι
κωδικοποιημένα ανά πακέτο στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.
3. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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4. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Στη στήλη αυτή τεκμηριώνεται η απάντηση του Αναδόχου, εάν η αντίστοιχη
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Τεχνική Προσφορά. Η απάντηση θα
είναι πλήρως τεκμηριωμένη, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 8.1.4 της
παρούσας διακήρυξης. Προσοχή «Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή
συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα
αποκλείονται».
Σε περίπτωση που στις τεχνικές προδιαγραφές ενός είδους αναφέρεται η φράση
«ενδεικτικές διαστάσεις» και υφίσταται απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές,
για διάφορους λόγους θα επεξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι και το ποσοστό
αποκλίσεων στο φύλλο συμμόρφωσης.
5. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο Παράρτημα της
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του απαιτούμενου
εξοπλισμού ανά πακέτο.

Συνεπώς, σε προσφερόμενα είδη που αναφέρονται ενδεικτικές διαστάσεις και δεν
ορίζεται κάποιο συγκεκριμένο όριο απόκλισης επί των διαστάσεων, θα
προσφέρονται είδη πλησιέστερα στις ενδεικτικές διαστάσεις και η απόκλιση θα
τεκμηριώνεται επαρκώς στο φύλλο συμμόρφωσης.

2

