
 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ     Καλλιθέα 21/6/2018 

ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364                                                                αρ. πρωτ.: 2710 

Τ.Κ. 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

τηλ: 213-0885861 

e-mail: technicalmanager@nationalopera.gr 
 

 

 

Θέμα: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξυλείας για τις 

ανάγκες των παραγωγών της ΕΛΣ - Διόρθωση σφαλμάτων και άλλες επισημάνσεις 

επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 2605/14-06-2018» 

 

Παρατίθενται οι κατωτέρω συμπληρωματικές σημειώσεις – διευκρινίσεις για τη 

Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 2605/14-06-2018 και παρακαλούμε όπως ληφθούν 

υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς: 

 

1ο ερώτημα - Εταιρεία «Μ.Σ. Στασινόπουλος Α.Ε.»: 

Στα παρακάτω προϊόντα οριοθετείται το μήκος στο μεν Αρ. 5 ζητάτε συγκεκριμένο 
μήκος 4 μέτρα.  
Στο δε Αρ. 6 ζητάτε συγκεκριμένο μήκος 2,5 – 4 μέτρα.  
 

- 5 : Ξυλεία 03419000-0 ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ Β΄Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2.8*14.1*400 (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ)  

- 6 : Ξυλεία 03419000-0 ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ Β΄Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0,08*0,08 *250 έως 400 (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ) 
 

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις: 
 

1. Μπορούμε να σας προσφέρουμε αντίστοιχα και στα δύο είδη σε μήκη 
μεγαλύτερα των 4 μέτρων π.χ.: 4,8 – 5,10 μέτρα?  

2. Παρακαλώ διευκρινίστε μου ότι στο είδος Αρ. 6 η ορθή διάσταση είναι 
8*8*250-400 εκατοστά (και όχι 0,08*0,08*250-400 εκατοστά). 
 

 

 

 



Απάντηση: 

1. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στα είδη. Το είδος ξυλείας που προτάθηκε από τον 

υποψήφιο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί είναι διαφορετικό από αυτό που 

περιγράφεται στο τεύχος του διαγωνισμού.  

2. Διευκρινίζουμε ότι στον πίνακα που περιλαμβάνει τα είδη, διορθώνεται το εκ 

παραδρομής σφάλμα (τυπογραφικό λάθος) που αναγράφεται έτσι: 6 - Ξυλεία 

03419000-0 ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ Β΄Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0,08*0,08 *250 

έως 400 (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ) και συγκεκριμένα: 

6 Ξυλεία 

03419000-0 

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ 

ΕΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ Β΄Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

8cm*8cm 

*250cm έως 

400cm (ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΟ) 

1Μ3 

 

2ο  ερώτημα – Εταιρεία  «ΑΜΑΔΡΥΑΣ ΕΠΕ - ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»:  

Στη σελίδα 10 της διακήρυξης, στη σημείωση 1 αναφέρεται πως «κάθε φυσικό 

πρόσωπο με εξουσία εκπροσώπησης έχει την υποχρέωση να υπογράψει το ίδιο 

ΤΕΥΔ».   

α) Αν π.χ. υπάρχουν δύο διαχειριστές, θα υπογράψουν και οι δύο στο ΜΕΡΟΣ VI-

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ; 

β) Στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β (πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους) 

θα αναγραφούν τα στοιχεία και των δύο ή μόνο του ατόμου «που εκπροσωπεί για 

τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης»; 

γ) Στο ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκτός από υπογραφές, απαιτείται & σφραγίδα; 

 

Απάντηση: 

α) Θα πρέπει να υπογράψουν και οι δύο διαχειριστές  στο ΜΕΡΟΣ VI-ΤΕΛΙΚΕΣ    
ΔΗΛΩΣΕΙΣ. 

β)  Στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ Β (πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους) 
θα αναγραφούν τα στοιχεία και των δύο. 

γ) Στο ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκτός από υπογραφές, απαιτείται και 
σφραγίδα. 

 

3ο ερώτημα – Εταιρεία  «ΑΜΑΔΡΥΑΣ ΕΠΕ - ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»:  

Η  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να έχουν 

σφραγίδα & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου; 



Απάντηση: 

Η  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να έχουν 
σφραγίδα & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αναγράφεται άλλωστε στο 
τεύχος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 11. 

 

4ο ερώτημα – Εταιρεία  «ΑΜΑΔΡΥΑΣ ΕΠΕ - ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»: 

Στη σελίδα 17 της διακήρυξης : 

α) Στο σημείο 13.3 αναφέρεται: Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι οικονομικοί 
φορείς δεσμεύονται ότι «οι προσφορές, ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού…… 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη». Αυτή η παράγραφος εντός των εισαγωγικών, θα 
πρέπει να αναφέρεται πάνω στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς ή σε ξεχωριστό 
έντυπο; 

β) Στο σημείο 13.5, χρειάζεται να αναφερθεί και η συνολική τιμή με τον ΦΠΑ;  

Απάντηση: 

α) Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο θα 
περιλαμβάνεται εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

β) Όχι, ο ΦΠΑ αναφέρεται ξεχωριστά και ως συνολική τιμή δίδεται μόνο χωρίς ΦΠΑ. 
Εξάλλου, σύμφωνα με το Τεύχος Διαγωνισμού, για τη σύγκριση τιμών θα ληφθεί 
υπόψη η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  

 

5ο ερώτημα – Εταιρεία  «ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε.»: 

Τα ποινικά μητρώα του Προέδρου και Μελών ΔΣ πρέπει να έχουν εκδοθεί στον μήνα 
Ιούνιο; Έχω προγενέστερα με  μήνα Απρίλιο και Μάιο. Ισχύουν η πρέπει να εκδώσω 
νέα; 
 
Απάντηση:  
Σχετικά με το ποινικό μητρώο, όπως λέει και στην παράγραφο 14.3.1 του τεύχους του 
διαγωνισμού, μπορεί να είναι έκδοσης τελευταίου εξαμήνου. Άρα μπορείτε να 
φέρετε αυτά που έχετε ήδη του τελευταίου εξαμήνου. 
 

Η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού: 

 

Δαλαμάγκας Σωκράτης 

 

Θεοφάνης Κωνσταντίνος 

 

Πρίτσα Παναγιώτα 


