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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών βιομηχανικών ραφιών 
         Αποθήκευσης» (PRC-18-059 / 09.07.18) 
 
Οι ακόλουθες διευκρινήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Γενικών Όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Σφραγισμένων Προσφορών (PRC-18-059 / 09.07.18) και περιλαμβάνουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν.   Ερώτημα 1ο  

Στο σχέδιο της κάτοψης (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Β) η μονάδα ραφιών με 
διαστάσεις 1,25 (μήκος) x 1,00μ. (πλάτος) σχεδιάζεται με 3+3 ράφια «πλάτη με πλάτη». Στο σχέδιο της τομής (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Β) φαίνεται στο 1,00μ. πλάτος, το 
ράφι να είναι ενιαίο. Τι ισχύει από τα δυο;  
Απάντηση: 
Δεν υπάρχει δέσμευση. Τα 3+3 ράφια «πλάτη με πλάτη» μπορούν να είναι και 3 ράφια βάθους 1μ. 
  Ερώτημα 2ο  
Η διάσταση 1,25μ. (μήκος μονάδας) μπορεί να διαφοροποιηθεί; 
Απάντηση 
Ναι, αρκεί να είναι πολλαπλάσια του 0,40μ. κατ΄ ελάχιστον (βλ. επίσης 2η παράγραφο του 
συνημμένου Νο. 1 της Πρόσκλησης). 
   Ερώτημα 3ο   
Είναι δυνατόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά το σχέδιο της κάτοψης (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Α) ώστε να είναι πιο εύκολος ο υπολογισμός των ραφιών; 
Απάντηση Τα συνημμένα σχέδια Α & Β έχουν τυπωθεί υπό κλίμακα (1/100). 
  Ερώτημα 4ο   
Στην τρίτη παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής (βλέπε συνημμένο Νο.1 της Πρόσκλησης) 
αναφέρεται ότι: « …… και με το απαιτούμενο πάχος για τα φορτία που θα φέρουν τα οποία υπολογίζονται με Μ.Ο. βάρους του κάθε χαρτοκιβωτίου 8kg περίπου σε 124kg/m² και 5.125kg ανά σειρά συστοιχίας 
ραφιών». Τα 8kg δεν αντιστοιχούν στα νούμερα 124kg/m² και 5.125kg. Τι ισχύει ; 
Απάντηση Ισχύουν τα νούμερα 124kg/m² και 5.125kg ανά συστοιχία. Τα 8kg περίπου ανά χαρτοκιβώτιο είναι 
ο προσεγγιστικός Μ.Ο. των υφιστάμενων χαρτοκιβωτίων. 
  Ερώτημα 5ο   
Πώς θα κατέβουν τα ράφια από το επίπεδο της πλατείας (επίπεδο 0) στο επίπεδο του αρχείου της Α.Μ. (επίπεδο -1); 
Απάντηση 
Σύμφωνα με την «Σημαντική Επισήμανση» στην Τεχνική Περιγραφή (βλ. συνημμένο Νο. 1 της 
Πρόσκλησης) αυτή η κατάβαση είναι αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου - Μεταφορέα του 
εντύπου αρχείου της Α.Μ. και όχι του Αναδόχου - Προμηθευτή του συστήματος των ραφιών. 


