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ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»
Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας μέχρι 18/04/2018 για τον ανωτέρω διαγωνισμό,
διευκρινίζονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω:
α/α
τιμολογίου
μελέτης

1.1

Ομάδα
υλικών

Ομάδα 1

1.14 και
1.15
1.17

Διευκρίνηση

Παρατηρήσεις

Ο σωλήνας Φ60 PE θα είναι κλάσης PE 80 πίεσης 10 atm

ισχύει η προδιαγραφή της
Τεχνικής Έκθεσης

Τα ρακόρ θα είναι ορειχάλκινα και πίεση λειτουργίας 16atm
Πίεση λειτουργίας των ρακόρ 16 atm . Οι ποσότητες για εκτιμώμενες
ποσότητες
αρσενικά και θηλυκά εξαρτώνται από τις ανάγκες της (ενδεικτικές) 10 αρσ. και 5
υπηρεσίας
θηλ.
Τα ρακόρ θα είναι τύπου PERROT ή BAUER επιλογής της
υπηρεσίας και θα έχουν κλειδί
Οι φλάντζες θα είναι ελαστικές
Οι λαιμοί πολυαιθυλενίου θα είναι μαζί με φλάντζες
Οι σέλλες παροχής θα είναι πλαστικές και πίεση λειτουργίας
16 atm
Τα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτά και η πίεση λειτουργίας
16atm
Ο σωληνομαστός και τα ταφ θα είναι γαλβανιζέ

1.19 και
1.20
1.30
1.31
1.39
1.41 και
1.44
1.46 και
1.47
1.52
1.53

Οι πάσαλοι στήριξης θα είναι από σκληρό PVC ή PE
Η αντλία θα είναι τύπου πομώνας

2.3
2.7
2.13
2.14
2.19
2.20 και
2.21

Ομάδα 2

3.5

Ομάδα 3

Ζητείται γραναζωτός εκτοξευτήρας με διάμετρο εισόδου ½ ΄΄
Θα είναι 4 - 6 στάσεων, εξωτερικού χώρου μπαταρίας
Ηλεκτροβάνα 1΄΄ και τάση λειτουργίας 9v
Διάμετρος ½΄΄
Οι σύνδεσμοι θα είναι τύπου lock
Οι βάνες θα είναι ορειχάλκινες

όχι για σύνδεση σε βρύση

Η ηλεκτροβάνα θα είναι 1΄΄ (και όχι ½ )

Για τροποποίηση τιμών υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της μελέτης και το
Ν.4412/16. Όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη, οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο Δήμος μπορεί να μην
προμηθευτεί κάποια είδη ή μπορεί να αντικαταστήσει το είδος του υλικού με άλλο αντίστοιχο.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Δ/ντρια Τ.Υ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ – ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

