
1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

για Διακ. 53/21 αρ. ΕΣΗΔΗΣ 143221

Σε απάντηση αιτήματος για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, το οποίο στάλθηκε την 30η 

Νοεμβρίου 2021 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια επίπλων για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (2021)», διευκρινίζουμε τα παρακάτω: 

Ερώτημα 1: Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν απαιτείται :

I. Στην σελίδα 55 της διακήρυξης και συγκεκριμένα για τα είδη με άρθρα 1.α έως 1.δ αναφέρεται 

ότι «Το ύψος του γραφείου θα είναι 750mm (+30mm οι ρεγουλατόροι). Το ύψος της στρογγυλής 

γωνίας θα είναι 720mm (+30mm οι ρεγουλατόροι)» Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι εκ παραδρομής 

το απαιτούμενο ύψος της γωνίας {720 mm (+30mm οι ρεγουλατόροι)} είναι χαμηλότερο από το 

ύψος των γραφείων {750 mm(+30mm οι ρεγουλατόροι)}, δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι στο 

ίδιο ύψος. Συνεπώς είτε το απαιτούμενο ύψος της γωνίας θα πρέπει να είναι 750mm(+30mm οι 

ρεγουλατόροι), είτε το απαιτούμενο ύψος των γραφείων θα πρέπει να είναι 720mm(+30mm οι 

ρεγουλατόροι).

Απάντηση: Στην σελ.55 της διακήρυξης για τα συγκεκριμένα είδη με άρθρα1α έως 1δ, "το ύψος 

των γραφείων θα είναι 750mm(+30mm οι ρεγουλατόροι)", το οποίο είναι προφανές  από τις 

προαναφερόμενες διαστάσεις των ειδών
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Ερώτημα 2: Στην σελίδα 56 και συγκεκριμένα για τα είδος συρταριέρα με άρθρο 2 αναφέρεται ότι 

«Θα περιλαμβάνει μολυβοθήκη–συρτάρι και 3 συρτάρια ακόμα» ενώ στην επόμενη πρόταση 

αναφέρεται ότι «Η μολυβοθήκη θα είναι ανεξάρτητη και θα εδράζει στο πάνω συρτάρι». 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν απαιτείται η μολυβοθήκη να είναι ξεχωριστό συρτάρι ή 

ενσωματωμένη στο πρώτο συρτάρι.

Απάντηση: Στην σελ.56 και συγκεκριμένα για το είδος συρταριέρα με άρθρο2 ,που αναφέρεται ότι 

'Θα περιλαμβάνει μολυβοθήκη - συρτάρι και 3συρτάρια ακόμα'

 είναι προφανές ότι απαιτείται μολυβοθήκη ως επιπλέον αξεσουάρ ,η οποία θα είναι ανεξάρτητο 

,πρόσθετο τμήμα και εδραζόμενο στο συρτάρι.

Ερώτημα 3: Στην σελίδα 60 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 7β Καθίσματα τροχήλατα 

εργασίας με ψηλή πλάτη χωρίς μπράτσα αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου «χωρίς μπράτσα» ενώ 

στην τελευταία πρόταση αναφέρεται «Τα μπράτσα θα είναι σταθερά». Παρακαλούμε διευκρινίστε 

μας εάν για το εν λόγω είδος απαιτούνται μπράτσα ή όχι.

Απάντηση: Στην σελίδα 60 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα για το άρθρο7β ΄Καθίσματα 

τροχήλατα εργασίας με ψηλή πλάτη χωρίς μπράτσα' για το εν λόγω είδος δεν απαιτούνται 

μπράτσα.

      Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

        & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ
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