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Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021
Aρ. Πρωτ.: 56179
Βαθμός προτεραιότητας:

ΠΡΟΣ :

Όλους τους Ενδιαφερόμενους

Πληροφορίες: ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
Τηλ.: 2813 409830
Fax: 2813 409870
E-mail : pitarokoili-s@heraklion.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια
εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης: 495.981,40 ευρώ μαζί με την δαπάνη του ΦΠΑ.
(Αριθμός Συστήματος: 132673).

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που μας έγιναν για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης:
«Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης: 495.981,40 ευρώ μαζί με την δαπάνη του ΦΠΑ,
διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
1. Με το πρότυπο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας τύπου ISO 22301:2012 ή ισοδύναμο, η Α.Α.
επιδιώκει να προλαμβάνει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη
υλοποίηση της προσφερόμενης προμήθειας λόγω της φύσης του αντικειμένου και την εκτέλεσή
του, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μέσα στα σχολεία, συνεπώς θέτει ως απαίτηση
από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν και να εφαρμόζουν ήδη το εν λόγω σύστημα,
προκειμένου να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια σε περίπτωση εκδήλωσης
περιστατικού και να είναι σε θέση να επιστρέψουν σε επίπεδα λειτουργίας ώστε να συνεχιστεί
η υλοποίηση των ζητούμενων μέσα στον απαιτούμενο χρόνο. Όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής, συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιήσεων της παραγράφου 2.2.7., θα πρέπει να
βρίσκονται σε ισχύ και κατά την συμμετοχή στον διαγωνισμό και να δηλωθούν στο έντυπο ΕΕΕΣ
ως ορίζεται. Κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος
θα κληθεί να αποδείξει ότι διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση και παράλληλα όσα έχει δηλώσει
στο έντυπο ΕΕΕΣ κατά τη συμμετοχή του και όχι να καταθέσει πιστοποιητικά με μεταγενέστερη
ημερομηνία από αυτή της καταληκτικής του διαγωνισμού.
2. Στο άρθρο 7 της σχετικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος χυτού ακρυλικού ελαστικού
αθλητικού πιστοποιημένου (I.T.F.) τάπητα γηπέδου basketball», ζητείται πιστοποίηση
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ολόκληρου του συστήματος τύπου I.T.F. 2 (CLASS 2 MEDIUM – SLOW) από τον International
Tennis Federation προκειμένου να υπάρχει ένα δάπεδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
πιστοποίηση, δεδομένου ότι στις κατασκευάστριες εταιρίες τα ακρυλικά δάπεδα γηπέδων
μπάσκετ εξωτερικού χώρου δεν έχουν πιστοποιηθεί από άλλο φορέα ενώ πιστοποιήσεις
υπήρχαν για πολυουρεθανικά δάπεδα τα οποία δεν κρίναμε κατάλληλα για τις συνθήκες της
υπόβασης των σχολικών αυλών των σχολείων μας. Συνεπώς θα θέλαμε να τηρηθούν τα
χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στη μελέτη μας.

3. Αναφορικά με το άρθρο 7 της σχετικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος χυτού
ακρυλικού ελαστικού αθλητικού πιστοποιημένου (I.T.F.) τάπητα γηπέδου basketball», το πάχος
του συστήματος ελαστικού αθλητικού πιστοποιημένου τάπητα εξαρτάται από τον εκάστοτε
κατασκευαστικό οίκο. Η ταχύτητα της ανακλαστικότητας της μπάλας είναι ο παράγοντας που
καθορίζει την κλάση του συστήματος. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, μπορούν να διατίθενται
συστήματα I.T.F. 2 και με πάχος 3mm. Στην εν λόγω μελέτη απαιτείται CLASS 2 MEDIUM – SLOW,
εφόσον πρόκειται για χρήση γηπέδου σε σχολεία. Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
προσφέρουν συστήματα χυτού ακρυλικού ελαστικού τάπητα γηπέδου basketball που να
αντιστοιχούν στη ζητούμενη κλάση και εντός των επιτρεπτών αποκλίσεων (βλ. Μέρος Ε Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης του Παραρτήματος Ι), αρκεί τα συστήματα να είναι
πιστοποιημένα.

Η Διευθύντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄Βαθμό.
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