INVITATION TO BID (ITB 2799)
for the
Construction of Long Term Accommodation Center in Serres

BID BULLETIN No. 1

Inquiries from vendors

E. Δεν υπάρχει άρθρο στο τιμολόγιο για να κοστολογηθεί η τροποποίηση του πίνακα
κουζίνας όπως αναφέρεται στο σχέδιο Η.4. Αποτελεί αντικείμενο της εργολαβίας;
A. Αποτελεί αντικείμενο της εργολαβίας. Θα τροποποιηθεί ο υφιστάμενος
πίνακας. Το κόστος θα περιληφθεί στο κόστος του Γενικού Πίνακα.
E. Δεν υπάρχει άρθρο στο τιμολόγιο για να κοστολογηθεί η προσθήκη μετρητή
ενέργειας στον ΓΠ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. Τι τύπος μετρητή ενέργειας
απαιτείται;
A. Το κόστος θα περιληφθεί στο κόστος του Γενικού Πίνακα. Ο μετρητής θα
είναι ίδιου τύπου με τους ήδη εγκατεστημένους μετρητές (>63Α).
E. Δεν υπάρχει άρθρο στο τιμολόγιο για να κοστολογηθεί η σύνδεση του εξωτερικού
φωτισμού ΚΕΓΕ στον ΗΠ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. Υπάρχει εφεδρικός
διακόπτης - μικροαυτόματος που θα συνδεθεί το καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2;
A. Υπάρχει εφεδρικός διακόπτης και ρελέ στον ΗΠ – ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
E. Που βρίσκεται το υφιστάμενο σύστημα TV του κέντρου φιλοξενίας όπου θα
συνδεθεί η λήψη TV/R του κτιρίου 2; Ποια η απόσταση μέχρι το κέντρο;
A. Στα παραπλήσια container. Απόσταση περίπου 50
E. Στο σχέδιο Η.5 αναφέρεται καλωδίωση με UTP/PE 10’’ από Τ/Φ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ενώ στο υπόμνημα του σχεδίου το καλώδιο αυτό
αναγράφεται σαν καλώδιο τύπου S/FTP cat 6 εξωτερικής τοποθέτησης. Τι ισχύει;
A. Ισχύει το UTP/PE 10". Συνολική απόσταση έως το φυλάκιο περίπου 150m.
E. Συμπληρώνονται όλες οι τιμές στον προϋπολογισμό Η/Μ εγκαταστάσεων ακόμη
και αν δεν είναι αντικείμενα της παρούσης εργολαβίας; Ενδεικτικά, δεν φαίνεται σε
κάποιο σχέδιο πουθενά σύστημα BMS – καλωδίωση όπως και σύστημα SMATV.

A. Όχι
E. Στο σχέδιο των εξωτερικών δικτύων (ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ)
φαίνονται δύο προβολείς οι οποίοι δεν συνδέονται ηλεκτρικά με το κύκλωμα ΕΦ-6.
Υπάρχει καλωδιακή υποδομή για αυτούς και θα προχωρήσουμε μόνο σε προμήθεια –
σύνδεση νέων;
A. Προμήθεια, τοποθέτηση επί των υφιστάμενων ιστών του Κέντρου Φιλοξενίας,
σύνδεση παράλληλα με τους υφιστάμενους προβολείς.
E. Σε ποιους χώρους γραφείων ακριβώς απαιτείται η ενσύρματη εγκατάσταση
δικτύου ίντερνετ;
A. Στη δομημένη καλωδίωση δεν έχει σημασία. Όλες οι λήψεις μπορούν να γίνουν
LAN ή ΤΦ
E. Στην λίστα Excel “Προϋπολογισμός ΗΜ Εγκαταστάσεων», στην ΟΜΑΔΑ Δ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ σειρά 58, αναφέρεστε σε εξοπλισμό WiFi 802.11n; Αν όχι, παρακαλώ
δώστε περισσότερες πληροφορίες.
A. Ναι. Όχι τιμή.
E. Στην λίστα Excel “Προϋπολογισμός ΗΜ Εγκαταστάσεων», στην ΟΜΑΔΑ Δ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ σειρά 68, υπάρχουν προδιαγραφές για τον εξοπλισμό switch εκτός το
24port 10/100/1000;
A. Όχι.
E. Στην λίστα Excel “Προϋπολογισμός ΗΜ Εγκαταστάσεων», στην ΟΜΑΔΑ Δ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ σειρά 68, υπάρχουν προδιαγραφές για τον εξοπλισμό ADSL; Η
σύνδεση θα είναι ANNEX A ή ANNEX B;
A. Το κέντρο Φιλοξενίας έχει ήδη σύνδεση.
E. Στο τηλ. κέντρο θα τερματισθούν 2 ISDN BRI γραμμές;
A. Το κέντρο Φιλοξενίας έχει ήδη σύνδεση.
E. Παρακαλούμε ενημερώσετε μας για την απόσταση που έχει το κτίριο ΚΕΓΕ από το
πυροσβεστικό συγκρότημα του κέντρου φιλοξενίας .
A. Στα παραπλήσια container. Απόσταση περίπου 80m.
E. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχέδια, όψεις των ντουλαπιών της κουζίνας.
A. Γενικές διαστάσεις σύμφωνα με την κάτοψη.
E. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι εργασίες φύτευσης του περιβάλλοντος χώρου
δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία παρά μόνο η κατασκευή του
υποστρώματος.
A. Δεν περιλαμβάνονται

E. Το έργο είναι κατ΄αποκοπή ή επιμετρούμενο; Στην περίπτωση που διαφωνούν οι
ποσότητες της προμέτρησης (οικοδομικά και ΗΜ) με αυτές του BoQ θα αλλαχθούν στον
πίνακα; Όπου κρίνεται απαραίτητο θα προστεθούν άρθρα;
A. Το έργο είναι κατ’ αποκοπή. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στις ποσότητες αλλά ούτε
και στα άρθρα του BoQ. Οποιαδήποτε αλλαγή θα μπορούσε να είναι και λόγος
απόρριψης της προσφοράς σας.
E. Επιβεβαιώστε ότι στις τιμές μονάδας που θα συμπληρώσουμε στο BoQ
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
A. Οι τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α., φόρους, τέλη καθώς και οποιοδήποτε
άλλο κόστος προκύπτει από το εν λόγω έργο.

