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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό που 

αφορά στον «Εξοπλισμό και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα 

γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» , συνολικού προϋπολογισμού 

120.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ (24%). (Α.Σ. 172653) 

 

Παραθέτουμε κάτωθι ερωτήματα που τέθηκαν καθώς επίσης και τις σχετικές 

απαντήσεις που αφορούν στον εν θέματι διαγωνισμό 

 

Ερωτήματα  

 

Ερώτημα 1: Στην παράγραφο 2.1.4 της διακήρυξης αναφέρει μνημονεύεται η 

εφαρμογή του άρθρου 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι 

ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 

αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, πιστοποιητικά, 

εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κοκ που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα 

και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Ερώτημα 2: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον πίνακα συμμόρφωσης F 

(Διαμόρφωση αιθουσών), στην προδιαγραφή 6 που ζητείται η δήλωση συμμόρφωσης 
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CE (σελ. 98/115 του pdf), είναι αποδεκτή η κάλυψη της απαίτησης και με την υποβολή 

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης CE. 

 

Απαντήσεις 

1 Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, 

πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κοκ που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 

κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική.  

2. Είναι αποδεκτή η κάλυψη της απαίτησης και με την υποβολή Πιστοποιητικού 
Συμμόρφωσης CE.                                                                   
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