ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αρμοδ. Τπ.: Αικ. Παπακωνςταντίνου
Σηλ.: 26610-87652

Κζρκυρα, 19-01-2022
Αρ. Πρωτ. : ΔΣΤ/220/φ.43-19/ΚΕΡ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΗ ΔΣΤ

Θζμα: Απαντήςεισ επί ερωτημάτων για τη Διακήρυξη Ανοικτοφ Δημόςιου Ηλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ για την επιλογή αναδόχου του ζργου «Ανζγερςη κτηρίου Σμήματοσ
Μουςικών πουδών του Ιονίου Πανεπιςτημίου»
χετ.: η με αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΣΤ/5008/14-12-2021/φ. 43-19/ΚΕΡ Διακήρυξη
Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου του ζργου «Ανζγερςθ Κτιρίου Σμιματοσ Μουςικών πουδών Ιονίου
Πανεπιςτθμίου», με Α/Α ςυςτιματοσ 185569, τζκθκαν τα παρακάτω ερωτιματα από
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα (με επιςτολι θ οποία ζλαβε Α.Π. ςυςτιματοσ: 1305727/18-12022), τα οποία απαντώνται ωσ κάτωκι:
Ερώτηςη 1:
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των κακιςμάτων αίκουςασ πολλαπλών χριςεων (Α.Σ.: Η. 59)
αναφζρεται ότι κα ζχουν «ειδικό ςτιριγμα προςαγωγισ κλιματιηόμενου αζρα τφπου CUP HOLDER
5042 τθσ FIGUERAS ι ιςοδφναμο» ενώ ςτθ ςυνζχεια αναφζρεται ότι «Η καρζκλα ωσ ςφςτθμα
εδράηεται ςε δφο πόδια για να επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ και τον εφκολο κακαριςμό του
δαπζδου».
Παρακαλώ ενθμερώςτε μασ εάν το κάκιςμα κα φζρει ζνα ςωλθνωτό πόδι για κλιματιηόμενο αζρα
ι 2 πόδια ςτιριξθσ χωρίσ κλιματιηόμενο αζρα.
Απάντηςη:
ΚΑΘΙΜΑ ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΠΑΛΩΝ ΧΡΘΕΩΝ
το τιμολόγιο (Α.Σ.59) και ςτον προχπολογιςμό αναφζρεται ωσ «κάκιςμα τφπου CUP HOLDER
5042 τθσ FIGUERAS ι ιςοδφναμου».
Με δεδομζνο ότι ςτθν Θ/Μ μελζτθ προβλζπονται ξεχωριςτά ςτόμια προςαγωγισ του
κλιματιηόμενου αζρα, το κάκιςμα κα φζρει 2 πόδια ςτιριξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτο τιμολόγιο
τθσ μελζτθσ (Α.Σ.59) και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτα οποία ανάμεςα τοποκετείται το
προβλεπόμενο από τθν Θ/Μ μελζτθ ςτόμιο.
τθν περίπτωςθ «ιςοδφναμου», κα πρζπει το κενό μεταξφ των 2 ποδιών ςτιριξθσ, να επιτρζπει
τθν τοποκζτθςθ του ςτομίου προςαγωγισ.
υμπεραςματικά απαιτείται κάκιςμα με 2 ςτθρίγματα που να ςυνδυάηεται και να μθν εμποδίηει
τα ςτόμια του κλιματιςμοφ.

Ερώτηςη 2:
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των κακιςμάτων αμφικεάτρων (Α.Σ.: Η. 60) αναφζρεται ςτον τίτλο ότι
κα ζχουν αναδιπλοφμενο αναλόγιο. τθ ςυνζχεια ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν αναγράφεται
πουκενά το αναδιπλοφμενο αναλόγιο και οι διαςτάςεισ του αφοροφν κακίςματα χωρίσ αναλόγιο.
Παρακαλώ ενθμερώςτε μασ εάν το κάκιςμα κα ζχει αναλόγιο και διαφορετικζσ διαςτάςεισ ι δεν
κα ζχει αναλόγιο και τισ διαςτάςεισ τθσ προδιαγραφισ.
Απάντηςη:
ΚΑΘΙΜΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΩΝ
το τιμολόγιο (Α.Σ.60) και ςτον προχπολογιςμό αναφζρεται ωσ «κάκιςμα αμφικεάτρου με
αναδιπλοφμενο αναλόγιο, τφπου MINISPACE 5067 τθσ FIGUERAS ι ιςοδφναμου».
Θ αξονικι απόςταςθ 500-530mm, που αναφζρεται, αφορά τθν κακαρι διάςταςθ των
κακιςμάτων, χωρίσ το αναλόγιο.
Αντίςτοιχα το ολικό βάκοσ με τθν ζδρα ςε ανάκλιςθ αναφζρεται ςε 150mm. Ζτςι θ διάςταςθ
αυτι ςυμπεριλαμβανόμενου του αναλόγιου, πρζπει να αυξθκεί κατά το πάχοσ ανάκλιςθσ και
εξοπλιςμοφ του αναλογίου και είναι για το πλάτοσ 600mm και για το βάκοσ 240 mm.
υμπεραςματικά απαιτείται κάκιςμα με αναδιπλοφμενο αναλόγιο με προςαρμοςμζνεσ ςυνολικά
εξωτερικζσ διαςτάςεισ λόγω του αναλογίου.
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