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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε Υποβληθέντα Ερωτήματα – Μέρος 5ο
Για την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων κοινοποιείται η 5η σειρά διευκρινίσεων,
που απαντά σε όλα τα υποβληθέντα έως 25-08-2014 ερωτήματα.
Ερώτημα 58ο
Δεν ταυτίζονται ορισμένες περιγραφές και ποσότητες ειδών - αντικειμένων του ΦΣ, µε τις
προβλεπόμενες στο ΦΣ τεχνικές προδιαγραφές του ιδίου αντικειμένου, καθώς επίσης και με τα
είδη-άρθρα του Εντύπου Οικονομικής Προφοράς. Οι εν λόγω ασυμφωνίες εντοπίζονται στα
παρακάτω:
 Το υπ' αρ. 9 αντικείμενο του ΦΣ µε τίτλο «Συρόμενες πόρτες Βαρέως Τύπου πύλης Π3», το
οποίο προβλέπει τέσσερεις (4) συρόμενες πόρτες Βαρέως Τύπου διαστάσεων 5Χ3µ., δεν
ταυτίζεται µε το υπ αρ. 1 αντικείμενο του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς «Συρόμενες
πόρτες Βαρέως Τύπου πύλης Π3», όπου η ποσότητα είναι ένα (1) τεμάχιο. Ομοίως, η
τεχνική προδιαγραφή (§2.1.1), την οποία προβλέπει να τηρηθεί το ΦΣ στο ίδιο είδοςαντικείμενο, αναφέρεται σε μια δίφυλλη πόρτα, συνολικών διαστάσεων 10Χ3µ. Η αυτή
ασυμφωνία εντοπίζεται επίσης μεταξύ του ΦΣ και εντύπου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ
I (α/α 1).
 Το υπ' αρ. 16 αντικείμενο του ΦΣ µε τίτλο «Συρόμενες πόρτες Βαρέως Τύπου ελέγχου
οχημάτων πύλης Π2», το οποίο προβλέπει µία (1) δίφυλλη πόρτα 10Χ3µ., δεν ταυτίζεται µε
το υπ αρ. 8 αντικείμενο του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς «Συρόμενες πόρτες Βαρέως
Τύπου ελέγχου οχημάτων πύλης Π2», όπου η προβλεπόμενη ποσότητα είναι τέσσερα (4)
τεμάχια. Ομοίως η τεχνική προδιαγραφή (§2.3.2), την οποία προβλέπει να τηρηθεί το ΦΣ
στο ίδιο είδος-αντικείμενο, αναφέρεται σε τέσσερις (4) μονόφυλλες πόρτες διαστάσεων
5Χ3µ. Η αυτή ασυμφωνία εντοπίζεται επίσης μεταξύ του ΦΣ και εντύπου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ I (α/α 8).
Απάντηση
Εκ παραδρομής η περιγραφή του στοιχείου 9 του Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) αφορά το
στοιχείο 16 και αντίστροφα, όπως προκύπτει και από τα Σχέδια Α2 και Α3.
Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται να τροποποιηθεί το ΦΣ αλλά οι απαντήσεις του κάθε
υποψηφίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί.
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Ερώτημα 59ο
Διαπιστώνεται ότι η απαίτηση του ΦΣ σε πολλά είδη - αντικείμενα για συμμόρφωση των
περιγραφόμενων, τόσο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όσο και µε τα σχετικά Σχέδια, πέραν του
ότι καταργεί την ιεράρχηση ισχύος των τευχών (σχετικά: απάντηση της Υπηρεσίας σας στο υπ'
αρ. 44 διευκρινιστικό ερώτημα αναφορικά µε την ιεραρχία των τευχών) θέτοντας τα σχέδια
ισχυρότερα των Τεχνικών προδιαγραφών. Επιπρόσθετα, δημιουργεί ασυμφωνία των απαιτήσεων
για το ίδιο είδος - αντικείμενο που περιγράφεται σε ορισμένα είδη - αντικείμενα του ΦΣ μεταξύ:
 της προβλεπόμενης Τεχνικής Προδιαγραφής και των Σχεδίων που αναφέρονται στο ΦΣ και
καλούνται οι υποψήφιοι να συμμορφωθούν προς αυτά η/και
 της περιγραφής του αντικειμένου στο ΦΣ και των Σχεδίων που αναφέρονται στο ΦΣ και
καλούνται οι υποψήφιοι να συμμορφωθούν προς αυτά.
Ενδεικτικά:
1. Στην περιγραφή του υπ' αρ. 11 αντικειμένου του ΦΣ µε τίτλο «ΦΥΛΑΚΙΟ ΚENTPIΚHΣ
ΠΥΛΗΣ Π1/ΚΕΑ» αναφέρεται ότι: «...Ο οικίσκος θα είναι υπερυψωμένος από τον υπόλοιπο
περιβάλλοντα χώρο κατά 0,15 m (ένα σκαλί) σύμφωνα µε το σχέδιο διαμόρφωσης της
πλάκας έδρασης Σ4...». Επίσης, στην υποπαράγραφο 11.6 του ιδίου αντικειμένου
αναφέρεται «Βάση θεμελίωσης σύμφωνα µε το σχέδιο Σ4». Ομοίως, στην Τεχνική
Προδιαγραφή 2.2.1 (σελ. 16), όπου µας παραπέμπει το ΦΣ προβλέπεται ότι: «...το φυλάκιο
θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεμα όπως προαναφέρθηκε στην αντίστοιχη τεχνική
προδιαγραφή. Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα προσπέλασης πεζών απαιτούνται
κράσπεδα και δημιουργία πλατώματος πέριξ του φυλακίου ΚΕΑ. Γενικά η ευρύτερη περιοχή
προβλέπεται να υπερυψωθεί κατά 0,15 m περίπου από το υφιστάμενο οδόστρωμα…». Τα
προαναφερόμενα σημαίνουν ότι το φυλάκιο θα κατασκευαστεί σε δάπεδο υψομέτρου
+0,30μ., υπερυψωμένου κατά 0,15µ., σε σχέση µε την ευρύτερη κρασπεδωμένη περιοχή
που έχει υψόμετρο +0,15µ., όπως φαίνεται λεπτομερώς στην τομή ΑΑ του Σχεδίου Α6 (το
οποίο δεν προβλέπεται να τηρηθεί στο ΦΣ). Avτ’ αυτού, όπως προαναφέρθηκε,
προβλέπεται από το ΦΣ να τηρηθεί το Σχέδιο Σ4, το οποίο δείχνει το δάπεδο του οικίσκου
µε υψόμετρο +0,20µ. αντί της απαίτησης για υψόμετρο +0,30µ. που υπάρχει στο ίδιο το ΦΣ.
2. Στο υπ' αρ. 19.9 είδος αντικείμενο του ΦΣ προβλέπεται συμφωνία µε το Σχέδιο Α8 της
κατασκευής της κινητής περίφραξης, στο οποίο οι εγκοπές για μεταφορά των jersey με τη
χρήση κλαρκ έχουν ύψος 0,15µ. στην παράγραφο 2.4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ
27), την οποία καλούνται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να τηρήσουν σύμφωνα µε το ΦΣ όπου
προβλέπεται «...Στο κάτω τμήμα και σ' επαφή µε το έδαφος θα υπάρχουν εγκοπές
διαμπερείς μέγιστου ύψους 0,10 m...».
3. Στο υπ' αρ. 18 είδος αντικείμενο του ΦΣ προβλέπεται «Σταθερή περίφραξη από στύλους
γαλβανιζέ...συνολικού ύψους 3,30m...», καθώς επίσης «…Τα ακριβή χαρακτηριστικά της
περίφραξης καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης δίνονται στο σχέδιο Α7 των τευχών
δημοπράτησης.», στο οποίο Σχέδιο πράγματι το συνολικό ύψος της περίφραξης αποτυπώνεται
3,30µ. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα αντιτίθενται προς την παράγραφο 2.4.1 της Τεχνικής
Προδιαγραφής (σελ. 25), την οποία καλούνται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να τηρήσουν σύμφωνα
µε το ΦΣ, όπου προβλέπεται «…Το ύψος της περίφραξης θα είναι τουλάχιστον 3,20 m.».
Απάντηση
Όπου στο Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) προβλέπεται εναρμόνιση με Σχέδια, αυτή είναι δεσμευτική.
Σε ό,τι αφορά το στοιχείο 11 του ΦΣ, ο οικίσκος (άνω στάθμη δαπέδου) θα είναι υπερυψωμένος
από τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο κατά 0,15 m και όχι η βάση έδρασής του.
Για την Τεχνική Υπηρεσία ΟΛΒ ΑΕ
Παπαναστασίου Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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