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Θέμα : Απαντήσεις σε ερωτήματα για τους διαγωνισμούς προμηθειών ( Αριθμοί Διακήρυξης
Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων 1/2016 ,2/2016 και 3/2016 .
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η αριθμ 4239/7-12-2016 (1/2016) Διακήρυξη
2. Η αριθμ. 4241/7-12-2016 (02/2016) Διακήρυξη
3. Η αριθμ 4238/7-12-2016 (3/2016) Διακήρυξη
Σε συνέχεια ερωτημάτων υποψηφίων αναδόχων για τους στο θέμα αναφερομένους διαγωνισμούς
προμήθειας σκιαδίων δίδονται οι παρακάτω απαντήσεις σε υποβληθέντα ερώτηματα :
1. Παρακαλώ να μου αποστείλετε τους προϋπολογισμούς μελέτης με τα περιεχόμενα άρθρα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν είναι έργα αλλά προμήθειες και ως εκ τούτου στα τεύχη του διαγωνισμού δεν
περιλαμβάνεται αναλυτικός προϋπολογισμός μελέτης .

2. Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις για τους τρείς διαγωνισμούς που αφορούν σκιάδια και
διεξάγονται στις 4&5 Ιανουαρίου 2017. Για τον διαγωνισμό με Αρ. Πρωτ. 4239/07-122016 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ»:
α. Θα ήθελα να μάθω το πάχος της εδαφόπλακας, τις ακριβείς διαστάσεις της, καθώς
και αν θέλετε να διαθέτει επιπλέον νευρώσεις στον κάναβο που δημιουργείται από
τις θέσεις των υποστυλωμάτων.
β. Τα μεταλλικά στηρίγματα στις βάσεις των υποστυλωμάτων εγκιβωτίζονται στο
σκυρόδεμα ή πακτώνονται με την χρήση μεταλλικής φλάντζας και βιδών?
γ. Από τα σχέδια δεν φαίνεται με ακρίβεια ο τρόπος σύνδεσης των δοκαριών με τα
υποστυλώματα. Χρησιμοποιούνται δοκοθήκες για την στήριξη των δοκών στα
υποστυλώματα ή τα δοκάρια επικάθονται στην άνω παρειά των υποστυλωμάτων με
τη χρήση μεταλλικών συνδέσμων?
δ. Θα ήθελα μια διευκρίνιση στον τρόπο στήριξης του υπερυψωμένου τμήματος
επί των κύριων δοκών. Είναι διατομή τύπου ''Γ'' τα υποστυλώματα μήκους 40εκ του
υπερυψωμένου τμήματος?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (α)
Το πάχος της πλάκας θα είναι κατ’ ελάχιστον είναι 30 εκατοστά και θα καλύπτει το σύνολο
της επιφάνειας των σκιαδίων .
Λοιπές αναλυτικές λεπτομέρειες υλικών και κατασκευής φαίνονται στα σχέδια και
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της αναλυτικής Διακήρυξης .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ( β,γ, δ)
Αναλυτικές λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια μελέτης.

3. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την παράγραφο 2.4 του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου
4239 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ». Συγκεκριμένα αναγράφεται στην προκήρυξη στην παράγραφο 2.4 ότι
απαιτείται η παρουσίαση κατά τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις μέσο όρο κύκλου
εργασιών ίσο ή ανώτερο του 100% του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν χρειάζεται να αναφέρεται για συναφή έργα ή γενικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναλυτικές απαιτήσεις αναφέρονται στο κεφαλαίο 2 εδάφιο 2.4 Β και στο
εδάφιο 2.5 παράγραφο 7iii της αναλυτικής διακήρυξης .
4. ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΙΔΕΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ,ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΕΡΕΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της αναλυτικής
Διακήρυξης .
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