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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13 Α Ν. Αλικαρνασσός
Τ.Κ: 71601

Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2021
Aρ. Πρωτ.: 50304
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 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. Οποιαδήποτε διακοπή των
εργασιών και επαναφορά τους σε άλλο χρόνο λόγω έλλειψης επιχειρησιακής συνέχειας, θα είχε
καθυστερήσεις και εμπόδια στη λειτουργία των σχολικών μονάδων κάτι το οποίο είναι
απαγορευτικό και συνεπώς η τήρηση του προτύπου είναι αναγκαία για τη συμμετοχή.
2. Ο περιγραφόμενος τύπος μπασκέτας είναι εντός προδιαγραφών, ασφαλής και αξιόπιστος για τη
χρήση για την οποία προορίζεται. Η αναφορά «Ολυμπιακού Τύπου» σχετίζεται με τις
κατασκευάστριες εταιρίες οι οποίες απέχουν στις περιγραφές τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
κάποια δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για χρήση. Η επιλογή του σχεδιασμού έγινε με
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3.

4.

5.

6.

γνώμονα τη μείωση του όγκου για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και λόγω του ότι σε κάποια
σχολεία ο αύλειος χώρος είναι μικρός και είναι σημαντικό να επιτευχθεί όσο το δυνατόν
λιγότερος όγκος εμποδίων. Στα σχετικά άρθρα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτούνται οι
αναγκαίες πιστοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ο
υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να προσφέρει για τύπο μπασκέτας η οποία θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση τύπου EN1270 ή ισοδύναμη, ως βασική προϋπόθεση και απαίτηση για την
εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας του προϊόντος με βάσει διεθνείς νόρμες.
Επισυνάπτεται απόσπασμα της νόρμας με πινάκιο στο οποίο διακρίνονται οι κατηγοριοποιήσεις
των μπασκετών εκ των οποίων η ζητούμενη αντιστοιχεί στην κλάση Β.
Στα άρθρα τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, αναλύονται τα απαιτούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες
προορίζονται. Σε κάθε περίπτωση, στο Μέρος Ε – Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης του
Παραρτήματος Ι, διευκρινίζεται ότι «Στις παραπάνω διαστάσεις του εξοπλισμού και λοιπών
ειδών της μελέτης επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, όπως επίσης και ±5% στις διαστάσεις
των επί μέρους στοιχείων. Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική
υπεύθυνη δήλωση…».
Σας διευκρινίζουμε ότι η περιγραφή αναλύεται ως απαιτείται στο εν λόγω άρθρο. Σε κάθε
περίπτωση, ισχύει για κάθε άρθρο, η ανωτέρω αναφορά για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις (βλ.
Μέρος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης του Παραρτήματος Ι). Επίσης, η διάσταση των 10cm
στο ζητούμενο δείγμα, δεν αντιστοιχεί στο πάχος του χάλυβα, αλλά στη συνολική καμπύλη (τόξο)
του καθίσματος που θα πρέπει να έχει στην εμπρόσθια ζώνη.
Ομοίως με τη διευκρινιστική απάντηση υπ’αρ.4, η διάσταση των 6cm δεν αντιστοιχεί στο πάχος
του χάλυβα αλλά στη συνολική διατομή του πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της γωνίας που
απαιτείται για την ένωση των επιφανειών.
Σας διευκρινίζουμε ότι η αναγραφόμενη διάσταση πάχους αφορά στο πάχος/ύψος του καπακιού
και όχι σε πάχος υλικού. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ορθές. Σε κάθε περίπτωση,
ισχύει για κάθε άρθρο, η ανωτέρω αναφορά για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις (βλ. Μέρος Ε Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης του Παραρτήματος Ι).

Η Διευθύντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄Βαθμό.
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