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ΥποψÞφιουò ΣυμμετÝχοντεò Διαγωνισμοý
Αντικατ Üστ αση Υφ ι στÜμεν ων
ΛαμπτÞρων με ΝÝουò Τýπου LED και
Ενßσχυση ΕπιπÝδου Εξωτερικοý
Φ ωτισ μοý, Π ρ οýπο λογ ισμο ý
€40α.000,00 πλÝον ΦΠΑ 24%»
«

ΘΕΜΑ: Διευκρινßσειò για τον ΔιαγωνΕμü «ΑντικατÜσταση ΥφστÜμενων ΛαμπτÞρων με
ΝÝουò Τýπου LED κατ Ενßσχυση ΕπιπÝδου Εξωτερικοý Φωτισμοý,
Προýπολογισμοý €400.000,00 πλÝογ ΦΠΑ

24ΟΙο>»

Απαντþνταò στιò σχετικÝò ερωτÞσειò αττü 8Ι5Ι20ºθ σημειþνουμε τα εξÞò:

Ερþτηση

1:

Σýμφωνα με τιò ΤεχνικÝò ΠροδιαγραφÝò για τα ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚαΣΜΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Δ1) «9.
Το Φωτιστικü Σþμα θα εßναι κατÜΜηλο γπ τοποθÝτηση σε ιστü Þ βραχΙονα διαμÝτρου 40 - 60
mm (καý περßπτωση). Η στερÝωση σταν βραχßονα θα γßνεται μÝσω σýσφιξηò, με αναξεßδωταυò
κοχλßεò περιμετρικÜ." Η παραπÜνω περιγραφÞ δεν συνÜδει με τιò φωτογραφßεò απεικüνισηò τηò
υφιστÜμενηò κατÜστασηò. Σýμφωνα με τιò συγκεκριμÝνεò φωταγραφßεò η κατηγορßα Δ1
περιλαμβÜνει δýο τýπουò φωτιστικþν σωμÜτων, Ýνα τýπαυ κορυφÞò κι Ýνα τýπου 'ΠυροφÜνι",
σε κανÝνα απü τα οποßα δεν ταιριÜζει η περιγραφÞ ταυ τρüπου στÞριξηò,

ΑπÜντηση 1:
Η περιγραφÞ του τρüπου στÞριξηò του φωτιστικοý συνÜδει με τιò φωτογραφßεò, καθþò το
φωτιστικü θα πρÝπει εßτε απευθεßαò εßτε μÝσω κÜποιου συνδÝσμου (μαστüò_μοýφα) να
προσαρμοστεß στον υφιστÜμενο ιστü Þ βραχßονα και να τοποθετηθοýν περιμετρικÜ κοχλßεò για
την στερÝωση - ασφÜλισÞ του. Η δlÜμετροò του βραχßονα που δßνεται εßναι ενδεικηκÞ (τÜξη
μεγÝθουò).

Ερþτηση 2:
¼πυιò προσναφÝρθηκε η υφιστÜμενη κατÜσταση τηò κατηγορßαò ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ (Δ1} περιλαμβÜνει δýο τýπουò φωτιστικþν σωμÜτων, Ýνα τýπου κορυφÞò κι Ýνα τýπου
"ΠυροφÜνι". Πüσοι τýποι νÝων φωτιστικþν LED πρÝπει να προσφερθοýν ψα την συγκεκριμÝνη
κατηγορßα;¸να Þ δýο;

ΑπÜγτηση 2:
Το πλÞθοò των προσφερüμενων τýπων των νÝων φωτιστικþν προò αντικατÜσταση των

φωτιστικþν διακοσμητικοý τýπου (Δ1) θα εßναι κατÜ μÝψστο δýο (2). Δýναται να προσφερθεß
Ýναò (1) τýποò προò αντικατÜσταση τüσο του φωτιστικCIý τýπου <«παραδοσιακü» üσο και
φωτιστικοý τýπου <<πυροφÜυ»».
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Ερþτησπ 3:
Στο αρχεßο .dwg που Ýχει παραδοθεß μαζß με τα σχετικÜ Ýγραφα τηò διακÞρυξηò δεν
αποτυπþνονται üλεò οι θÝσειò των φωτιστικþν σωμÜτων. Εßναι χαρακτηριστικÝò οι περιπτþσειò
των ζωνþν 1, 2 και 3 στιò οπαßεò Ýχει απουσιÜζουν πλÞρωò τα φωτιστικÜ σþματα δρüμου,
τýπου Φ1. ¸γινε πφσπÜθεια να περαστοýν τα σημεßα τηò αποýπωσηò απý το αρχεßο.χΙsχ στο
αρχεßο .dwg αΜÜ το σχÝδιο εßναι μετατοπισμÝνο με αποτÝλεσμα τα σημεßα να τοποθετοýwαι σε
λÜθοò θÝσειò. Παρακαλοýμε να δοθεß νÝα αρχεßο .dwg με την σωστÞ αποτýπωση üλων των

ιστþν.

ΑπÜντηση

3:

Δεν υφßσταται αρχεßο σε μορφÞ dv,rg το οποßο να περÝχει üλα τα φωτιστικÜ. Ωστüσο, το σýνολο
των ιστþν-φωτιστκþν σωμÜτων αποτυπþνονται με ακρßβαα στο αρχεßο kml, το οποßο ανοßγει
με Google Earth. Στο εν λüγω αρχεßο, αποτυπþνονται τüσο οι θÝσαò των ιστþν_φωτιστικþν
σωμÜτων üσο και τα στοιχεßα τουò (κωδικüò φωτιστικοý, ισχýò, ýψοò φωτιστικοý απü Ýδαφοò,
τýποò υφιστÜμενου λαμττπÞρα κλπ).
ΕπιπλÝον, αναφÝρουμε üτι προστÝθηκε στην πλατφüρμα αρχεßο dιug, üμοιο με το προηγοýμενο,
το οποßο εßναι εξαρτημÝνο κατÜ ΕΓΣΑ87, καθιßò και αρχεßο xls στο οποßο δßνονται τα φωτιστικÜ
με συντεταγμÝνεò κατÜ ΕΓΣΑ87 και στο φýλλο <<ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» (στο προηγοýμενο
αρχεßο οι συντεταγμÝνεò κατÜ ΕΓΣΑ87 υπÞρχαν στα επιμÝρουò φýΜα του αρχεßου xls).

