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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στα ερωτήματα της εταιρίας Τεχνική Εταιρεία Ν. Σαββανάκης

Μ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη Διακήρυξη 1/2020: Προμήθεια και εγκατάσταση
υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων
ασφαλείας» (ΑΔΑΜ: 20PROC006240992 2020-02-04)
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2020 από την
εταιρία Τεχνική Εταιρεία Ν. Σαββανάκης Μ.Ε.Π.Ε. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
σχετικά με τη Διακήρυξη 1/2020: Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων
στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» (ΑΔΑΜ:
20PROC006240992 2020-02-04) ενημερώνουμε για τα εξής.
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Απαιτείται και αντικατάσταση ή ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού ; Και αν ναι, σε
ποια σημεία ακριβώς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν απαιτείται αντικατάσταση ή ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού καθότι έχει
κατασκευασθεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με την εφαρμοσμένη εγκεκριμένη μελέτη
αποκατάστασης των κτηρίων. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τα παρεμβύσματα και
υλικά ενώσεων και στηρίξεων που θα απαιτηθούν για την ασφαλή στήριξη του
υαλοπίνακα πάνω στον υφιστάμενο μεταλλικό σκελετό. Μετά το πέρας των εργασιών
ο μεταλλικός σκελετός θα πρέπει να βαφεί στην υφιστάμενη απόχρωση.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Απαιτούνται και τα στηρίγματα των υαλοπινάκων ; Καν αν ναι σε ποια σημεία ακριβώς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως αναφέρεται στις «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ :
Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των επιμέρους στοιχείων των υαλοπινάκων θα
εκλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση από τις εκάστοτε οικοδομικές λεπτομέρειες του
τεύχους 1 των σχεδίων με τις απολήξεις των γυάλινων στεγάστρων των κτιρίων.
Όλες οι διαστάσεις προκύπτουν από τα σχέδια, ωστόσο επιβάλλεται η επιτόπου
προμέτρηση των χώρων από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου πριν από την
προμήθεια των υλικών, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα υλικά και
μικρο-υλικά κοπής καθώς και για την εργασία εγκατάστασης, στήριξης και
στεγανοποίησης, σύμφωνα και με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της
επίβλεψης. Το κόστος για την υλοποίηση των ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται στην
προσφορά του αναδόχου.»
Όπως αναφέρεται επίσης στην «Γενική παρατήρηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: Στην
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο σε κάποια σημεία θα υπάρχει πρόβλεψη και
εγκατάσταση από τον ανάδοχο υποδοχών και υλικών για σημειακές στηρίξεις στον
υπάρχοντα φέροντα οργανισμό για την ενίσχυση της σταθερότητας και ασφάλειας
των κατασκευών, το κόστος των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.»
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Υπάρχουν βάσεις για τα Στηθαία ("Παράρτημα Α" σελίδα 36)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι βάσεις: «μεταλλικές» και «βάσεις μπετόν» των υάλινων στηθαίων ασφαλείας
δεν υπάρχουν στον χώρο και θα πρέπει να κατασκευαστούν ανάλογα με το σημείο
που προορίζονται να τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα σχέδια του
παραρτήματος Α.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Υπάρχει δυνατότητα αυτοψίας/επίσκεψης του χώρου για την καλύτερη κατανόηση
της υφιστάμενης κατασκευής αλλά και της πρόσβασης. Και αν ναι πού πρέπει να
απευθυνθούμε για αυτό ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στον χώρο κατόπιν σχετικού εγγράφου
αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Μουσείου mnep@culture.gr .
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