CLARIFICATIONS ITB/ Ref. No: 1511
Supply and Delivery of various office furniture/household equipment
1) Για το Νο 4 και 5 στη περιγραφή αναφέρει για την κατασκευή ότι θα έχει πλαϊνά και μετώπη ενώ
στη φωτογραφία φαίνεται με μεταλλικό πόδι. Τι ισχύει;
Οι επεκτάσεις γραφείων θα αποτελούνται από μοριοσανίδα και μεταλλικό πόδι.
2) Για το Νο 7 δεν αναφέρεται περιγραφή για το πόδι. Στη φωτογραφία φαίνεται μεταλλικό ισχύει ή
μπορεί να γίνει και ξύλινο;
Το πόδι θα πρέπει να είναι μεταλλικό.
3) Για το Νο 8 μου λέτε πως η διάσταση θα είναι 120*60, το καπάκι θα είναι ορθογώνιο ή όπως
φαίνεται στη φωτογραφία στρογγυλό;
Ορθογώνιο. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.
4) Για τις ξύλινες κατασκευές Νο 14,15,16,17 μου αναφέρεται πάχος υλικού 2,5εκ. Θα γίνει παντού
2,5εκ ή μόνο στα ράφια; Σαν κατασκευή συνηθίζεται οι ορθοστάτες να είναι 1,8εκ. και η πλάτη
0,8εκ. φορετή στους ορθοστάτες αυτό είναι κάτι που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας ή θέλετε να
γίνει κάπως αλλιώς; Είναι κάτι που ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Μπορεί το πάχος να κυμαίνεται
από 1,8-2cm αντί 2,5cm.
Επίσης για τις ξύλινες κατασκευές θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να έχω απόκλιση στα εκατοστά
τους ή πρέπει να πατήσουμε ακριβώς στο ζητούμενο. Μπορείτε να έχετε απόκλιση της τάξης 10%.
Θα μπορούσε δηλαδή η ντουλάπα να κατασκευαστεί 84*38*197 αντί για 80*40*200; Ναι, θα
μπορούσε.
5) Για το Νο 18 αναφέρεται πως θα έχει μεταλλικά πλαϊνά. Εννοείτε τους οδηγούς που θα βιδωθεί το
συρτάρι ή τα πλαϊνά του συρταριού; Τους οδηγούς.
6) Για το Νο 21 θα χρειαστεί να συμπεριληφθεί και τιμή επιμέτρησης ή τοποθέτησης; Τιμή μονάδος
με τοποθέτηση
7) Για το Νο 26 πρέπει να κατασκευαστεί όπως στη φωτογραφία; Όχι απαραίτητα, οι φωτογραφίες
είναι ενδεικτικές.
8) Θα θέλαμε να μάθουμε αν οι φωτογραφίες που έχετε επισυνάψει είναι ενδεικτικές ή πρέπει να
γίνει πιστή αντιγραφή των αντικειμένων; Είναι ενδεικτικές
9) Για τα καθίσματα που ζητούνται θα θέλατε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην ποιότητα και
την αντοχή του στον χρόνο ή με δεδομένο το χαμηλό κόστος να στραφούμε σε εισαγόμενο
προϊόντα χωρίς service και ανταλλακτικά; Δεδομένου ότι η παρεχόμενη σύμβαση θα είναι μακράς
διάρκειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα προϊόντα να δύναται να διατεθούν
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στους συμφωνηθέντες χρόνους.
10) Όσο αφορά την παράδοση θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την
Θεσσαλονίκη (τους προορισμούς, αν θα ανεβαίνουμε σε όροφο ή να θα χρειαστεί να στείλουμε
κάποια στιγμή μόνο ένα αντικείμενο); Θα πρέπει να λάβετε όλα τα ενδεχόμενα υπόψιν σας
παρόλαυτα, ως επί το πλείστον, οι παραγγελίες θα είναι μαζικές.
11) Τέλος θα θέλαμε να ξέρουμε αν μπορούμε να σας προσκομίσουμε και εναλλακτικές για τα
προϊόντα που ζητάτε ή πρέπει μόνο ένα προϊόν αν αντιστοιχεί στην κάθε ζήτηση; Ναι μπορείτε

