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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
σχετικά με την ανοιχτή διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»,
προϋπολογισμού 732.450,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 17%, αριθμού ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ
2/ΕΡΓ/2018.
Προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά, οι
προδιαγραφές, και η ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού (Κάθισμα Συνεδριακού
κέντρου με μπράτσα), στο οποίο γίνεται λόγος στο Α.Τ 26 της ομάδας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ/ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ του τιμολογίου της μελέτης της υπηρεσίας μας,
το σχετικό άρθρο συμπληρώνεται ως εξής:
«Η πλάτη και έδρα του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από βραδύκαυστη ομογενοποιημένη

αφρώδη πολυουρεθάνη με εσωτερικό μεταλλικό η ξύλινο σκελετό, τοποθετημένη μέσα σε κέλυφος
από πολυπροπυλένιο.
Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος θα είναι επενδυμένη με βραδυφλεγές ύφασμα αρίστης
ποιότητας, χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου επιβλέποντα μηχανικού του
έργου. Η επένδυση καλύπτει και την πίσω πλευρά της πλάτης.
Η έδρα είναι ανακλινόμενη με μηχανισμό ανάκλισης υψηλής αντοχής και αθόρυβης λειτουργίας.
Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο
τέλος κάθε σειρά κλείνει με ένα επιπλέον τελικό πλαϊνό.
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πουδρας.
Οι διαστάσεις του καθίσματος θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της εργονομίας, και θα
είναι σύμφωνες με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.
Κατά το στάδιο υποβολής φακέλου έγκρισης υλικών θα προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά αντοχής και ποιότητας κατά EN 12727 επίπεδο 4 και ακουστικής συμπεριφοράς η
οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ποιότητα και ανοχή του
καθίσματος.
Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015».
Μυτιλήνη, φεβρουάριος 2018
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