Hράκλειο, 24 – 6 - 2010
Αρ. Πρωτ. ……….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΕΡΓΩΝ)
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο
(1ος όροφος) Ανδρόγεω 2 – 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛ.:2810-399209
FAX : 2810 280780
Πληροφορίες : Γιώργος Ταβερναράκης
Πολ/κός Μηχ/κός

ΠΡΟΣ : 1. (όλους τους συμμετέχοντες)
2. Επιτροπή Διαγωνισμού

Θέμα: Διόρθωση στo Tιμολόγιο μελέτης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ - SKATE PARK - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Σχετικά με τα παραπάνω του θέματος σας γνωρίζομε ότι:
Για τον διαγωνισμό που διεξάγεται την ΤΡΙΤΗ 29-06-2010 του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΩΣ ΕΩΣ ΓΙΟΦΥΡΟ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ - SKATE PARK - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», εκ
παραδρομής δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό αρχείο στο site του Δήμου λάθος ανάλυση στο
άρθρο 19. Η σωστή περιγραφή είναι ως εξής :
Β- 51. Κατασκευή γηπέδου Skate park ( Α.Τ. 19)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921
Για την πλήρη κατασκευή πίστας skate park σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ( τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών), τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τις προδιαγραφές και τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες που θα δοθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το εξεταζόμενο skate park θα είναι
ενδεικτικού τύπου SpohnCrete. Οι προδιαγραφές εξοπλισμού του skatepark επιλέγθηκαν από την
Δημοπρατούσα Αρχή να είναι βασισμένες σε εκείνες που παρέχονται από Spohn Ranch. Οποιαδήποτε
πρόταση θα ανταποκριθεί ή θα υπερβεί στις προδιαγραφές της παρούσας θα γίνει αποδεκτή από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει τη πρόταση κατασκευής με πλήρη φάκελο
για τα υλικά, τις προδιαγραφές τους και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά και η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα
κρίνει αν η υποβαλλόμενη πρόταση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και τότε θα γίνει
αποδεκτή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών, των
προκατασκευασμένων τμημάτων και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη και η κάθε εργασία για
την τοποθέτησή τους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους κατασκευής της πίστας skate -park.

ΕΥΡΩ :

Διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ

270.000,00 €

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Μιχελάκης Νίκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α’ βαθμό

