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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Που αφορούν τον διαγωνισµό για την θερµοµόνωση του κτιρίου χηµείου που βρίσκεται
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο
Σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο
της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας. & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβαλλοντολογικών Ελέγχων
της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., δίνονται οι παρακάτω
διευκρινήσεις:
1. Η επιφάνεια προς µόνωση είναι συνολικά περί τα 900m2. Η επιφάνεια του δώµατος που θα
µονωθεί µε ανεστραµµένη µόνωση µε ειδικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης (5cm) είναι
περί τα 470m2 , ενώ τα υπόλοιπα 430 m2 είναι τοιχοποιία (τα 50 m2 αφορούν στις κολώνες
και θα µονωθούν µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού 7cm ενώ τα υπόλοιπα µε 6cm).
Ως εκ τούτου στη προσφορά που θα κατατεθεί θα αναφέρεται α) Η τιµή ανά τετραγωνικό
για τη µόνωση του δώµατος, β) Η τιµή ανά τετραγωνικό για την µόνωση της τοιχοποιίας 6
και 7 cm και γ) το συνολικό ποσό για τα παραπάνω τετραγωνικά µέτρα. Επιπρόσθετα η
προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών και των υλικών που
απαιτούνται.
2. Στη µόνωση του δώµατος τύπου ανεστραµµένης µόνωσης µε ειδικές πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης, η κάλυψη από προστατευτικό τσιµεντοκονίαµα πάχους τουλάχιστον 2cm θα
βρίσκεται ενσωµατωµένη στη κάθε πλάκα. ∆ηλαδή δε θα τοποθετηθούν πρώτα οι πλάκες
πολυστερίνης και κατόπιν να επικαλυφθούν από τσιµεντοκονία.
3. Στη παράγραφο «Η προσφορά να συνοδεύεται επίσης από», προστίθεται το σηµείο:
«Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί συνεργείο πιστοποιηµένο από εταιρία
παραγωγής συστηµάτων θερµοµόνωσης θα γίνεται δεκτός εάν προσκοµίσει:
α) τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από την εταιρεία παραγωγής. Το πιστοποιητικό αυτό θα
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου έτους και να αναφέρει ότι το συνεργείο που θα
τοποθετήσει το σύστηµα θερµοµόνωσης είναι εξειδικευµένο – εκπαιδευµένο στην τοποθέτηση
του συγκεκριµένου συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα
πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία που εκδίδει το
πιστοποιητικό.

2
β) την πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρίας βάσει του προτύπου ISO9001:2008 ή
ισοδύναµο. Αποδεκτά είναι και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης
της ποιότητας».
4. Λόγω των ερωτηµάτων που τέθηκαν και των αντίστοιχων διευκρινίσεων στον εν λόγω
διαγωνισµό, η προθεσµία κατάθεσης προσφορών παρατείνεται από τις 28/6/2013 στις
5/7/2013.
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