Νέα Φιλαδέλφεια 8/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13552
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση :Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.
Πληροφορίες: κα Λεβεντάκη Μ.
Τηλ επικοινωνίας: 2132049067

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α (ΑΜ:9/2019)
Προϋπολογισμού 65.550,00 €
Σας παραθέτουμε σε συνημμένο mail της τεχνικής υπηρεσίας απάντηση στο
υπ.΄αρίθμ 13144/3-5-2019 ερώτημα συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.
Κατόπιν του από 3-5-2019 email σας, σχετικά με διευκρινίσεις επί τεχνικών θεμάτων για
τον διαγωνισμό με αριθμό πρωτοκόλλου 12429/22 04 19, με μελέτη Α.Μ. 09/2019 για την
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
1)ΕΡΩΤΗΜΑ: Στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι το φερόμενο τμήμα είναι πλατφόρμα
ή/και κάθισμα. Παρακαλώ διευκρινίστε. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Νομοθεσία
είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πλατφόρμας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Φερόμενο τμήμα» της μελέτης: «Η
πλατφόρμα θα διαθέτει και αναδιπλούμενο κάθισμα». Επομένως απαιτούνται
οπωσδήποτε πλατφόρμα και κάθισμα.
2)ΕΡΩΤΗΜΑ: Η ανυψωτική ικανότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι 225-250kg
ωφέλιμο φορτίο. Σύμφωνα με την Νομοθεσία πρέπει να είναι τουλάχιστον 250kg.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία που αναφέρεται στην
μελέτη (βλ. ελληνική οδηγία ¨Σχεδιάζοντας για όλους» κλπ) προκύπτει ότι το εύρος
ανυψωτικής ικανότητας (225-250kg ωφέλιμο φορτίο) είναι εντός
των νόμιμων τεχνικών προδιαγραφών για αυτού του είδους τα μηχανήματα κι
εγκαταστάσεις.
3)ΕΡΩΤΗΜΑ: Στο αναβατόριο του 1ου Γυμνάσιου Νέας Φιλαδέλφειας θα θέλαμε
διευκρίνηση για την δυνατότητα λειτουργίας και με άλλο τρόπο εκτός του βαρούλκου (το
βαρούλκο αποτελεί συγκεκριμένη διάταξη με
κίνδυνο «φωτογραφικής» περιγραφής μηχανήματος).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από έρευνα αγοράς που είχε διενεργήσει η Υπηρεσία μας κατά την σύνταξη
των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης διαπίστωσε ότι εγχωρίως υπάρχουν
και άλλοι σχετικοί τύποι με βαρούλκο πέρα του αναφερόμενου ενδεικτικού τύπου στη
σχετική μελέτη. Επομένως δεν τίθεται θέμα ύπαρξης φωτογραφικής παραγράφου στις
τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στην διάθεσή σας.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΤΥ ΔΝΦΝΧ

