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"Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό 

του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής 

Αγίου Παύλου Αγίου Όρους" 

 

 

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 

Στη Στήλη «Προδιαγραφή / Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ η οποία θα 

υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας. 

Στη στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωσης» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό 

μοναδιαίας σελίδας της τεχνικής προσφοράς. Είναι υποχρεωτική η πληρέστερη συμπλήρωση και οι 

παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού συγκεκριμένες και σε συγκεκριμένες σελίδες 

της τεχνικής προσφοράς. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2.). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση 

σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον 

παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις ISO κλπ), καθώς 

και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.



 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων 

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές ξύλινων επίπλων 

1.1.1 Τραπέζια αναγνωστηρίου      

Τεχνικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ή ενημερωτικό για το 
εργοστάσιο κατασκευής του.     

1.1.2  Καθίσματα  αναγνωστηρίου     

Τεχνικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ή ενημερωτικό για το 
εργοστάσιο κατασκευής του.     

1.1.3, 1.1.4 & 1.1.5 Βιβλιοθήκες     

Οι μεντεσέδες θα είναι πιστοποιημένοι, κρυφοί, βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής ανοξείδωτοι και ρυθμιζόμενοι. Θα φέρουν πιστοποίηση 
CE.     

Όλες οι κλειδαριές  θα πρέπει να είναι ασφαλείας, πιστοποιημένες για 
την αντοχή και την χρήση τους. Θα πρέπει να φέρoυν πιστοποίηση CE.     

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ή το εργοστάσιο 
κατασκευής του.     

1.2 Τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων αποθήκευσης εικόνων 

1.2.1  Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης εικόνων     

Πιστοποιητικό κλειδαριάς ασφαλείας     

Τα συρτάρια θα είναι εφοδιασμένα με ατσάλινους τηλεσκοπικούς 
οδηγούς βαρέως τύπου και ρουλεμάν τα οποία θα εξασφαλίζουν 
σταθερή, ομαλή και αθόρυβη κίνηση με σύστημα stop, καθώς επίσης 
και ειδικό έλασμα που να αποτρέπει το λύγισμα από το βάρος.     

Τεχνικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ή ενημερωτικό για το 
εργοστάσιο κατασκευής του.     

1.2.2 Συστήμα κάθετης φύλαξης εικόνων 20 θέσεων      

Οι μηχανισμοί κύλισης θα είναι βαρέως τύπου.     

Οι τερματικές απολήξεις (στοπ) θα είναι με ελαστική επένδυση για την 
απορρόφηση των κραδασμών     

Τεχνικό φυλλάδιο για το προς προμήθεια υλικό ή ενημερωτικό για το 
εργοστάσιο κατασκευής του.     

 
Σφραγίδα - υπογραφή 
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