Clarifications RFP No. 2039

Third-Party Logistics Services

1) Section III Σελίδα 7: Εφόσον ο στόλος των οχημάτων δεν είναι ιδιόκτητος αλλά
συνεργαζόμενα αυτοκίνητα (ειδικά στις περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών) δεν
είναι εύκολο να συμπληρωθεί εκ των προτέρων ο πίνακας TPF-4B. Σε αυτή την
περίπτωση υπάρχει και conflict με τον όρο 7.d. στο section V (Σελ.8) όπου τα οχήματα
μεταφοράς πρέπει να ανήκουν στον 3PL.
Please state only the vehicles which your company is the legal owner. If any Service
Provider is subcontracting or partnering with other transportation companies should be
stated so. The Service Provider should ensure that all the standards set forth by the
present tender are followed by all its subcontractors/ partners. Article 7.d is only
applicable for the vehicles that the Service Provider owns.
2) Section IV (Σελ.2): Δεν μπορεί να δοθεί το άθροισμα του ποσού των παρεχόμενων
υπηρεσιών εφόσον λείπει η ποσότητα με την οποία θα πολλαπλασιάζεται η
προσφερόμενη τιμή.
Please change the wording. “Our attached Financial Proposal is according to the tables:
FPF-2A Breakdown of Costs by Item, FPF-2B Breakdown of Transportation Costs by
Prefecture from Warehouse in Attica and FPF-2C: Breakdown of Transportation Costs by
Prefecture from Warehouse in Thessaloniki.
3) Section IV (Σελ.3): Σχετικά με το repackaging το κόστος και επομένως η προσφερόμενη
τιμή εξαρτάται από την ποσότητα των units’ που μπαίνουν σε κάποιο κιβώτιο και όχι τα
κιβώτια ή οι παλέτες που πρέπει να παραχθούν. Έχουμε κάποια ένδειξη για αυτό;
Initially, please note that for the pallet subcategory we only need the cost of the pallet,
as material. Concerning the carton boxes IOM, currently, is not aware of its future
repackaging needs. According to past experience, indicative and not conclusive, the
average items per box was 12 items.

4) Section IV (Σελ.3): Ο όρος unit στις εργασίες inbound-outbound πόσες διαφορετικές
συσκευασίες περιλαμβάνει; Π.χ. Τα σαπούνια μπορούν να παραληφθούν σε παλέτες ή
κιβώτια και να αποσταλούν σε παλέτες, κιβώτια, εξάδες ή ακόμα και σε τεμάχια.
Θέλετε η προσφορά να έχει προσφερόμενη τιμή με την παραπάνω ανάλυση ανά
συσκευασία;
The packaging can only be in pallets or boxes.
5) Section IV (Σελ.3): Στο Ground Transportation παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν μιλάμε
για απλό μέσο όρο ή σταθμισμένο
Simple Average.
6) Section V (Σελ.3): Μπορούν οι αποθήκες να ενοικιαστούν με βάση συμφωνημένων
standards;
All warehouses should be in line with the standards set forth by the present tender.
7)

Section V (Σελ.5): Εφόσον υπάρχει η απαίτηση για αποκλειστικό χώρο (χωρίς να
μπαίνουν εμπορεύματα άλλων πελατών) η χρέωση στο κυβικό δεν υφίσταται επί της
ουσίας διότι υπάρχει δεσμευμένο free capacity το οποίο πρέπει κάπου να χρεωθεί.
Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα αποθήκευσης και άλλων πελατών ή
εναλλακτικά η χρέωση σε τετραγωνικά μέτρα;
The Service Provider can mix the stocks of IOM with other customers provided that the
mixing does not affect the safety and integrity of IOM’s inventory.

8) Section V (Σελ.9): Θα θέλαμε να μας εξηγηθεί ο λόγος του log book των χιλιομέτρων του
οχήματος.
Since the cost of transportations is calculated by prefecture and it is stated in the
respective tables, the Service Provider is not obliged to submit the particular document.

