ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν την 16/5/2019 διευκρινίζουμε τα εξής:
1ο Ερώτημα
Στα Παραρτήματα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ.
38 και σελ 39 σημ. 6 απαιτείται:
«Ποιότητα υφασμάτων:
100% πολυεστερικό πυράντοχο ύφασμα, ανθεκτικότητας (Martindale 100.000140.000cycles). Προδιαγραφές και πιστοποιητικά για κατηγορίες M-1, C-1, κατά EN 12727,
EN-10201-1-2, BS.5852, B1 DIN 4102: Fire Protection classification. Θα πρέπει να
εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα υφάσματος για κάποια χρόνια για την περίπτωση
απρόβλεπτης ζημιάς. Προληπτικά πρέπει να προβλεφθεί εφεδρική προμήθεια κάποιου
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αριθμού καθισμάτων ή κάποιων μ υφάσματος. »
Να μας διευκρινίσετε:
Α. Το ΕΝ 12727 αφορά τις μηχανικές αντοχές του συνολικού καθίσματος και όχι του υφάσματος, ως
εκ τούτου παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι εκ παραδρομής γράφτηκε στο συγκεκριμένο σημείο
(fire protection classification) και απαιτείται να το καταθέσουμε.
B. Επειδή δεν υπάρχει πρότυπο ΕΝ -10201-1-2 που να αφορά ακαυστότητα υφάσματος, μήπως
εννοείται το πρότυπο ΕΝ 1021-1-2 που υπάρχει και αφορά την ακαυστότητα του υφάσματος και εκ
παραδρομής γράφθηκε ΕΝ -10201-1-2;
Γ. Απαιτείται τα πιστοποιητικά για κατηγορίες Μ-1, C-1, κατά EN 12727, EN-10201-1-2, BS 5852, B1
DIN 4102: Fire Protection classification.Επειδή όλα αφορούν την βραδυκαυστότητα του υφάσματος
και συγκεκριμένα α) τα Μ-1, C-1 Γαλλικές -Ιταλικές προδιαγραφές, το ΕΝ 1021-1-2 Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές γ) το BS 5852 Βρεταννικές Προδιαγραφές και δ) το B1 DIN 4102 Γερμανικές
Προδιαγραφές και κατά συνέπεια είναι όλα ισοδύναμα μεταξύ τους άρα προφανώς καλύπτεται η
συγκεκριμένη απαίτηση με την κατάθεση ενός από τα παραπάνω αναφερθέντα πιστοποιητικά για
την βραδυκαυστότητα του υφάσματος.»
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Απάντηση

Α. Σχετικά με το ΕΝ12727 ορθώς επισημαίνεται ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές του
καθίσματος και όχι την ποιότητα του υφάσματος. Επιβεβαιώνεται ότι απαιτείται
να κατατεθεί πιστοποιητικό που να αφορά τις μηχανικές αντοχές των
προσφερόμενων καθισμάτων κατά ΕΝ 12727. Οι μηχανικές αντοχές των
καθισμάτων πρέπει να είναι στο μέγιστο επίπεδο (maximum level).
Β.-Διορθώνεται η εκ παραδρομής λανθασμένη αναφορά «κατά ΕΝ-10201-1-2» και
αντικαθίσταται από την ορθή διατύπωση «κατά ΕΝ-1021-1-2».
Γ. Επιβεβαιώνεται ότι επαρκεί η προσκόμιση ενός από τα αναφερόμενα
πιστοποιητικά.

2ο Ερώτημα:
Σελ.39, σημείο 8 απαιτείται:
«Τα καθίσματα θα έχουν μασίφ ξύλινο μπράτσο. Όλο το υπόλοιπο κάθισμα είναι
επενδυμένο με το ίδιο ύφασμα. Στο πίσω τμήμα του καθίσματος πρέπει να υπάρχει
στην ίδια απόχρωση με το ύφασμα προστατευτική επιφάνεια από RPVC. Η κάτω
επιφάνεια του καθίσματος σε θέση ανάκλισης πρέπει να είναι ηχοαπορροφητική.»
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν στο πίσω τμήμα του καθίσματος μπορεί εκτός από RPVC να
χρησιμοποιηθεί προστατευτική επιφάνεια και από άλλο υλικό πχ μέταλλο ή ξύλο (στην ίδια
απόχρωση με το ύφασμα) και επίσης αν η προστατευτική επιφάνεια αφορά όλη την πίσω πλευρά του
καθίσματος ή μόνο το κάτω και πίσω μέρος του καθίσματος.

Απάντηση

Επιβεβαιώνεται ότι ισχύει όπως ακριβώς αναφέρεται: δηλ. η προστατευτική
επιφάνεια στο πίσω τμήμα του καθίσματος πρέπει να είναι από RPVC στην ίδια
απόχρωση με το ύφασμα.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι αυτή η προστατευτική επιφάνεια μπορεί να καλύπτει το
σύνολο της πλάτης ή και το ήμισυ αυτής.

3ο Ερώτημα:
Στην διακήρυξη, παράρτημα Ι, Ελάχιστες απαιτήσεις-Προδιαγραφές, σελ 39 αναφέρεται ότι:
«Τα καθίσματα είναι αναδιπλούμενα και στα πλαίσια του σχεδιασμού της διάταξης σε κάθε
αίθουσα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 3+3 θέσεων ΑΜΕΑ εκατέρωθεν του διαδρόμου στην
τελευταία σειρά. Στις θέσεις αυτές θα υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης κινητών καθισμάτων
με δυνατότητα να αφαιρούνται για χρήση του χώρου από ΑΜΕΑ.»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε:
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Αν τα κινητά καθίσματα που θα αφαιρούνται για την χρήση του χώρου από ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι
ακριβώς του ίδιου τύπου με αυτά των σταθερών
Ή
Θα πρέπει να είναι άλλου τύπου πχ καθισμάτων με βάση 4 ποδιών ή άλλης βάσης τα οποία θα είναι
εύκολα για την μετακίνηση και αποθήκευσή τους.
Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που θα τοποθετηθεί κινητό κάθισμα ίδιου τύπου με αυτό των
σταθερών η μετακίνηση και αποθήκευσή του θα είναι πολύ δύσκολη λόγω του βάρους και του όγκου
του.

Απάντηση
Διευκρινίζεται ότι τα κινητά αφαιρούμενα καθίσματα για χρήση του χώρου από ΑΜΕΑ θα
πρέπει να είναι ακριβώς του ίδιου τύπου με τα σταθερά , με κατάλληλη διαμόρφωση του
τρόπου στήριξης της βάσης τους ώστε να μπορούν να αφαιρούνται/μετακινούνται όταν
απαιτηθεί.
4ο Ερώτημα:
Στην διακήρυξη:
α) Παράρτημα Ι Περιγραφή – τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων καθισμάτων σελ. 38, αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι:
«Τα καθίσματα και η διάταξή τους στις αίθουσες θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την πυρασφάλεια.»
β) Ελάχιστες απαιτήσεις-προδιαγραφές, παραγραφος 1 ΟΛΥΜΠΙΟΝ σελ 39 αναφέρεται ότι:
«Πλατεία: Διαστάσεις καθισμάτων: πλάτος αξονικά 500-610 χιλ ελάχιστο ύψος πλάτης
950 χιλ.. Τα καθίσματα τοποθετούνται ανά 1 μ. και πρέπει να ικανοποιούν την
απαίτηση η ελεύθερη οριζόνται απόσταση μεταξύ τους σε θέση αναδίπλωσης να είναι
>50 εκ (ΠΔ 41/2018/ΦΕΚ 80/7-5-18)» .
Σύμφωνα με το ΠΔ 41/2018/ΦΕΚ 80/7-5-18) ο αριθμός των σταθερών θέσεων σε σειρές καθισμάτων
που έχουν πρόσβαση προς ένα διαμήκη διάδρομο ή προς δύο διαμήκεις διαδρόμους εξαρτάται από
την ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη είτε σε
αναδιπλούμενα είτε σε μη αναδιπλούμενα καθίσματα …..κλπ (παρατίθεται το σχήμα 28 και ο
πίνακας του άρθρου 3.3.2.γ του ΠΔ)
Επομένως η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την πυρασφάλεια και ΠΔ 41/2018/ΦΕΚ 80/7-5-18
ορίζεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό καθισμάτων σε μια σειρά σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα
΄Αρα να μας διευκρινίσετε ότι η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) μεταξύ των καθισμάτων
διαδοχικών σειρών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον πίνακα που φαίνεται στον πίνακα του
άρθρου 3.3.2.γ του ΠΔ 41/2018/ΦΕΚ 80/7-5-18
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Ισχύει η αναφερόμενη στην διακήρυξη δέσμευση ότι η οριζόντια ελεύθερη απόσταση
μεταξύ των καθισμάτων να είναι μεγαλύτερη των 50 εκ, η οποία αφενός ανταποκρίνεται
στις ισχύουσες προδιαγραφές Πυρασφάλειας και επιπλέον προσφέρει την επιθυμητή από
την αναθέτουσα Αρχή άνεση στους θεατές.
5ο Ερώτημα:
Σελ. 22 στην παράγραφο 2.4.3.1 του τεύχους της διακήρυξης:
α. αναφέρεται: «Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»
Δηλαδή αφού η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31/5/2019 το ΤΕΥΔ θα
πρέπει να υπογραφεί από 21/5/2019 έως 31/5/2019.
Β. Κατ ανάλογο τρόπο οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν (κατά την φάση υποβολής της
προσφοράς) θα πρέπει να υπογραφούν από 21/5/2019 έως 31/5/2019.
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε τα ανωτέρω α και β.

Απάντηση

Ισχύει ως αναφέρεται, δηλ το ΤΕΥΔ και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν
θα πρέπει να υπογράφονται από 21/5 έως 31/5/2019.

Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ΕΛΙΖ ΖΑΛΑΝΤΟ
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