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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 14/7/2006 

 
 
A. CONTROL ΤΕCHNIK SA 
 
Ερώτηση 
Αναφερόµενοι συγκεκριµένα στον εξοπλισµό εργαστηρίου ΤΗΚ (ΤΗΚ-4), σας προτείνουµε τις 
δύο ακόλουθες λύσεις του οίκου KEYENCE Ιαπωνίας: 
 1. LS7000 micrometer: εξειδικευµένη συσκευή αυτόµατης µέτρησης διαστάσεων καλωδίων 

(επισυνάπτουµε το σχετικό έντυπο) 
2. VHX-100 microscope: µικροσκόπιο µε δυνατότητα απεικόνισης 3D (επισυνάπτουµε σχετικό 

έντυπο) 
 Παρακαλούµε όπως µελετήσετε τις ανωτέρω προτάσεις µας και µας γνωρίσετε ποιά από τις δύο 
επιθυµείτε να σας προσφέρουµε. 
Απάντηση 
Η επιλογή µεταξύ συγκεκριµένων τύπων συσκευών είναι εκτός πλαισίου της δηµόσιας 
διαβούλευσης 
 
B. ADVANTECH 
 
1η Ερώτηση  
ΣΕΛ 17  
Tιµή (Τ): δεν ορίζονται οι ‘’όλες οι τυχόν’’ κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
1η Απάντηση 
Η πρόταση  γίνεται δεκτή. Απαλείφθηκε η αναφορά σε «κρατήσεις υπέρ τρίτων» από τη 
διακήρυξη  
 
2η Ερώτηση  
τιµή (Σ): η σταθερότητα των τιµών για µια πενταετία θα ανεβάσει το κόστος της αρχικής τιµής. 
Όπως γνωρίζετε τα περισσότερα σχετικά κόστη είναι πολύ µεγαλύτερα από τον πληθωρισµό.  
2η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή καθότι ο προσφέρων είναι ελεύθερος να ορίσει την τιµή Σ µε βάση 
τις δικές του προβλέψεις για τυχόν ανατιµήσεις των σχετικών συντελεστών κόστους 
 
3η Ερώτηση  
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ΣΕΛ  24  
∆εν δεχόµαστε να υποβάλλουµε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας. Η 
συγκεκριµένη επιστολή θα λήγει π.χ. δύο µήνες  µετά την λήξη του χρόνου παράδοσης  και θα 
επιστραφεί µε την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας (υπάρχει δείγµα 
της?). 
3η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται δεκτή. Η διάρκεια της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι εννέα µήνες   
 
4η Ερώτηση  
ΣΕΛ  24  
Επιπλέον η οριστική παραλαβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ηµερών από την 
ειδοποίηση µας ότι ολοκληρώσαµε την παράδοση, περιλαµβανοµένης της θέσης σε λειτουργία 
και της εκπαίδευσης. Οποιοδήποτε πρόβληµα σε σχέση µε την οµαλή λειτουργία ή τυχόν 
επεξήγηση για την συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναφερθεί κατά την 
διάρκεια της εκπαίδευσης παρόντος του τεχνικού. 
4η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή (τυχόν χρονικός περιορισµός θα συζητηθεί κατά το στάδιο 
σύναψης της σύµβασης) 
 
5η Ερώτηση  
ΣΕΛ  24  
Σχετικά µε την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, τέλος διατηρούµε την επιφύλαξη των 
σχολίων µας όταν µας ενηµερώσετε για το δείγµα της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
5η Απάντηση 
Ενσωµατώθηκε στην προκήρυξη υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
 
6η Ερώτηση  
ΣΕΛ  24 Τρόπος πληρωµής  
Η εξόφληση θα γίνεται το πολύ εντός ενός (ή όπως συµφωνηθεί) µηνός από την οριστική 
παραλαβή. Τυχόν καθυστέρηση θα είναι έντοκη µε τους όρους που ορίζετε για την χορήγηση 
της προκαταβολής. 
6η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται εν µέρει δεκτή. Η εξόφληση θα γίνεται εντός δύο µηνών από την οριστική 
παραλαβή 
 
7η Ερώτηση  
(όρος) 9.3 ο ΕΛΟΤ  υποχρεούται στην χορήγηση προκαταβολής εφόσον είναι όρος της 
προσφοράς µας. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουµε δικαίωµα εναλλακτικής τιµής. 
7η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται δεκτή. Η πληρωµή των προκαταβολών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις-τροποποιούνται τα εδάφια 9.2.7 και 9.3 της διακήρυξης. 
 
8η Ερώτηση  
ΣΕΛ 30   
παραγρ.  5 Πολλοί πελάτες, όπως είναι γνωστό, πιθανόν συµπεριλαµβανοµένου και του 
οργανισµού σας, λόγω των εσωτερικών τους διαδικασιών δυσκολεύονται στο να παρέχουν 
παρόµοιες επιστολές.  
8η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή  
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9η Ερώτηση  
ΣΕΛ 35 Β1  
ενδέχεται ο τεχνικός να έρθει εντός 10 ηµερών αλλά κάποιο ειδικό ανταλλακτικό να µην είναι 
διαθέσιµο. Αυτό θα επιµηκύνει τον χρόνο επισκευής χωρίς όµως να µεταφερθεί η συσκευή από 
τον χώρο σας 
9η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται δεκτή (τροποποιήθηκε το σχετικό εδάφιο της προκήρυξης) 
 
10η Ερώτηση  
ΣΕΛ 37 ΠΑΡ 14.7 
Για πολλά ηλεκτρονικά είδη (π.χ. υπολογιστές, καταγραφικά κλπ) το κόστος διατήρησης 
ανταλλακτικών για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα θα σας ανεβάσει πολύ το κόστος αρχικής 
προµήθειας. Αντιθέτως, η δέσµευση µας για θέση σε οµαλή λειτουργία των συσκευών για 10 
χρόνια είναι πολύ συµφερότερη για σας 
10η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται δεκτή (τροποποιήθηκε το σχετικό εδάφιο της προκήρυξης) 
 
11η Ερώτηση  
ΣΕΛ 52 
Λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητας των προτύπων θα θέλαµε στα θέµατα ασφάλειας, 
εφαρµογής τάσης και όπου αναφέρεστε σε πρότυπο εκτός του βασικού ΕΝ 60335-1 να 
ενσωµατώνετε και τα σχετικά εδάφια στην τεχνική προδιαγραφή προς αποφυγήν ασαφειών.  
11η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή (όπου είναι εφικτό, στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται 
συγκεκριµένα εδάφια προτύπων, τα οποία είναι ευρέως διαθέσιµα)  
 
12η Ερώτηση  
Σελ 55  
παραγρ 2.10 η οριστική παραλαβή θα έχει ολοκληρωθεί µε την εγκατάσταση και τις 2 πρώτες 
ηµέρες εκπαίδευση 
12η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται δεκτή (τροποποιήθηκαν τα σχετικά εδάφια των προδιαγραφών των τριών 
τµηµάτων εξοπλισµού που αφορά, αλλά επίσης αυξήθηκε η παροχή της 3ης ηµέρας εκπαίδευσης 
εντός εξαµήνου αντί τριµήνου από την οριστική παραλαβή. 
 
13η Ερώτηση  
εφ όσον ζητάτε τόσες πληροφορίες  για  τους υποψήφιους προµηθευτές σας ώστε να ώστε να 
είσαστε όσο το δυνατόν διασφαλισµένοι από πλευράς αξιοπιστίας των, γιατί καταργήσατε την 
απαίτηση σας να υποβάλλει ο διαγωνιζόµενος το πιστοποιητικό ISO που ζητούσατε σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς?  
13η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή (σε περίπτωση που ζητηθεί πιστοποιητικό ΙSΟ 9001 το άρθρο 49 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ επιτρέπει επίσης ισοδύναµη τεκµηρίωση)   
 
Γ. SIF sas di Claudio Formenti e C. 
 
1η Ερώτηση  
Στην προκήρυξη σας ζητάτε από τις προµηθεύτριες αλλοδαπές   εταιρείες πλήθος 
δικαιολογητικών  επικυρωµένων στο εξωτερικό  και  επίσηµα µεταφρασµένων  στην ελληνική 
γλώσσα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
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συµµετοχής απευθείας αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι και κατασκευαστές  καθόσον  
υποχρεώνονται  σε επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ   δηµιουργούνται  άνισες συνθήκες 
απευθείας συµµετοχής τους στον διαγωνισµό έναντι Ελλήνων προµηθευτών. Το αποτέλεσµα 
είναι να συµµετέχουν ηµεδαποί  προµηθευτές µόνο, µη κατασκευαστές, ανεβάζοντας την τιµή 
των συσκευών. Προτείνεται τα δικαιολογητικά να γίνουν δεκτά αρχικά χωρίς επικυρώσεις και 
µεταφράσεις, µε απλή δήλωση του προµηθευτή η του νόµιµου εκπροσώπου του στον 
διαγωνισµό για την γνησιότητα  τους και να ζητηθούν αν κρίνεται αναγκαίο οι µεταφράσεις στο 
στάδιο της υπογραφής της σύµβασης 
1η Απάντηση 

Η πρόταση γίνεται εν µέρει δεκτή. Τα δικαιολογητικά τεχνικής/επαγγελµατικής επάρκειας και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας δεν απαιτείται να είναι επικυρωµένα. 
 
2η Ερώτηση  
Προκειµένου να αξιολογηθεί ο προµηθευτής ζητάτε µέχρι και βιογραφικά (και επίσηµα 
µεταφρασµένα) του τεχνικού προσωπικού του τµήµατος συντήρησης. Αυτό κατ` αρχήν δεν 
µπορεί να δοθεί από µια επιχείρηση χωρίς την σύµφωνη γνώµη του εργαζόµενου γιατί αποτελεί 
προσωπικό δεδοµένο. Επιπλέον ζητάτε εκ των προτέρων τα στοιχεία του εργαζόµενου  που θα 
διενεργήσει την συντήρηση του εξοπλισµού  µετά από 1-5 έτη και αυτό δεν µπορεί να σας το 
βεβαιώσει καµία σοβαρή επιχείρηση σήµερα.  
Προτείνεται να υπάρχει εναλλακτικά η λύση, για προµηθευτές που έχουν πιστοποίηση κατά ISO 
για το σύστηµα ποιότητας που ακολουθούν, η απλή δήλωση τους ότι απασχολούν συγκεκριµένο 
αριθµό τεχνιτών και εργαζοµένων και ότι  διαθέτουν και τµήµα συντήρησης. 
2η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή καθότι  δεν κρίνεται συµφέρουσα για τον ΕΛΟΤ 
 
3η Ερώτηση  
Επίσης ζητάτε επίσηµες αποδείξεις (για συναφείς  µε το αντικείµενο προµήθειες που έκανε ο 
προµηθευτής την τελευταία τριετία) εξαρτώµενες από την έγκαιρη χορήγηση τους από τον 
πελάτη του προµηθευτή. Προκειµένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις προτείνεται η κατάθεση 
αντιγράφων των πιστοποιητικών  φόρτωσης και πληρωµής. 
3η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή καθότι τα ζητούµενα πιστοποιητικά προβλέπονται από τη νέα  
Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί προµηθειών που ισχύει από 2/2006. 
 
4η Ερώτηση  
Η τµηµατοποίηση ορισµένων προσφεροµένων ειδών δηµιουργεί προβλήµατα συµµετοχής στον 
διαγωνισµό  κατασκευαστών εξειδικευµένων  µηχανουργικών  συσκευών έναντι 
κατασκευαστών συσκευών γενικότερης χρήσης, όπως των ελεγχόµενων συνθηκών 
περιβάλλοντος. Προτείνεται τα είδη που αφορούν κύρια φούρνους και ελεγχόµενες συνθήκες 
Θερµοκρασίας-Υγρασίας  να αποτελέσουν ανεξάρτητο τµήµα ώστε να δοθεί δυνατότητα στους  
προµηθευτές ιδιοσυσκευών να αποδεσµευτούν από εµπορικές συµµαχίες  και να µπορέσουν να 
προσφέρουν ανεξάρτητα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πρόσθετα διαδικαστικά προβλήµατα 
για τον ΕΛΟΤ  και κυρίως επιτυγχάνεται µειωµένη  τιµή. 
4η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή καθότι η κατανοµή σε τµήµατα έχει ήδη γίνει µε δεδοµένα τη 
λειτουργικότητα των εργαστηρίων και την προαγωγή του ανταγωνισµού  
 
5η Ερώτηση  



Γραφεία: Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα, Τηλ: 210.2120 200, Fax: 210.2120 131, http://www.elot.gr, e-mail: gchch@elot.gr 
Εργαστήρια ∆οκιµών: Κολωνού 12-14, 104 37  Αθήνα,   Τηλ.: 210 5248 875, 210 5247 117-8, FAX: 210 524 1371 
Εργαστήριο Πολυµερών  και Ελαστικών: ΒΙΠΕΘ 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310 798 845,FAX: 2310 797592 

5 

Είναι αναγκαίο η προκήρυξη  του διαγωνισµού να δοθεί και στην Αγγλική Γλώσσα αφού οι 
κατασκευάστριες εταιρείες είναι αλλοδαπές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται καθυστερήσεις 
και δεν είναι υποχρεωµένοι οι αλλοδαποί προµηθευτές να εξαρτώνται από ηµεδαπές συµµαχίες 
που ανεβάζουν την τελική τιµή. 
5η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή καθότι δεν επιβάλλεται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και δεν 
εµπίπτει στην πολιτική του ΕΛΟΤ 
 
6η Ερώτηση  
Τέλος εκτιµάται ότι η αναφορά στην πιθανότητα µη χορήγησης της  προκαταβολής 30% µε την 
υπογραφή της σύµβασης  θα είναι ανασχετικός παράγοντας για την συµµετοχή στον διαγωνισµό 
πολλών αλλοδαπών προµηθευτών. Προτείνεται η αφαίρεση της εν λόγω παραγράφου από το 
κείµενο του διαγωνισµού. 
6η Απάντηση 
Η πρόταση γίνεται εν µέρει δεκτή. Η µη χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται µόνο για λόγους 
ανωτέρας βίας, και στην περίπτωση αυτή  θα είναι έντοκη µετά από 60 ηµέρες  
 
∆. ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
 
1η Ερώτηση  
Στην παράγραφο 14.12 σελίδα 37 τίθεται ως απαράβατος όρος η εκπαίδευση στην χρήση από 
τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας. Εναλλακτικά αυτή θα µπορούσε να γίνει από 
εκπαιδευµένο στον κατασκευαστή, Έλληνα τεχνικό. 
1η Απάντηση 
Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή 
 
2η Ερώτηση  
Στην παράγραφο 14.15 σελίδα 37 τίθεται ως απαράβατος όρος η ύπαρξη σήµανσης CE στις 
προσφερόµενες συσκευές. Είναι γνωστό ότι σε ειδικές-πρωτότυπες συσκευές δοκιµών µε πολύ 
µικρό όγκο παραγωγής είναι πρακτικά αδύνατη η έκδοση σήµανσης. Ο κατασκευαστής στις 
περιπτώσεις αυτές, θα µπορούσε να βεβαιώσει την ύπαρξη σήµανσης των επιµέρους τµηµάτων 
και υλικών. 
2η Απάντηση 
Η υπόδειξη δεν γίνεται δεκτή (όπου προβλέπεται σήµανση CE από τη νοµοθεσία αυτή είναι 
απαιτητή). 
 
 
 
 
 


