Αρ.Πρωτ.
20092
Ηµερ.20/11/2020

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τ∆-071/20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

To

̟αρόν

̟ροβλε̟όµενα

τεύχος

εκδόθηκε

στο

διαγωνισµού Τ∆-071/20.

Τεύχος

σύµφωνα

µε

∆ιακήρυξης

τα
του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Στα ̟λαίσια του διαγωνισµού Τ∆-071/20 για την ̟ροµήθεια καρδιών
διασταύρωσης σιδηροτροχιών για το δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ̟αρακαλούµε
ό̟ως εκδώσετε ̟ιο ευκρινή σχέδια και για τους δύο τύ̟ους καρδιών
διασταύρωσης, καθώς τα ̟αρεχόµενα α̟ό τη διακήρυξη είναι θολά και
δυσανάγνωστα.
Ε̟ίσης αναφορικά µε το Παράρτηµα V-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 -Τεχνικές ̟ροδιαγραφές ανταλλακτικών καρδιών δι̟λών
διαγώνιων διασταυρώσεων σιδηροτροχιάς ̟αρακαλούµε διευκρινίστε:
Στην ̟αράγραφο Τεχνικές ̟ροδιαγραφές- Α̟αιτήσεις δηλώνεται: ολόσωµη
χυτή καρδιά α̟ό µαγγανιούχο χάλυβα. Για το συγκεκριµένο τύ̟ο (∆ι̟λή
∆ιαγώνια καρδιά διασταύρωσης 54Ε1-160-0,13) µ̟ορεί να ̟ροσφερθεί
εναλλακτικά ολόσωµη καρδιά µε συγκολληµένες στην αιχµή σιδηροτροχιές,
κατασκευασµένη α̟ό χρωµιοβαναδιούχο χάλυβα 51CrV4, µε θερµική
κατεργασία 1080-1400 N/mm2. Παραθέτουµε και τη δήλωση της
κατασκευάστριας εταιρείας στην αγγλική γλώσσα:
«We can offer this crossing as a monoblock crossing with welded on vee rails made of
51CrV4 steel, heat treated to 1080-1400N/mm2».
Παρακαλούµε διευκρινίστε αν γίνεται τεχνικά α̟οδεκτό.
Ε̟ι̟λέον, διευκρινίστε αν για τον τύ̟ο της δι̟λής διαγώνιας καρδιάς
διασταύρωσης η τεχνική ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και την
αντιτροχιά µήκους 7500mm ό̟ως φαίνεται στο σχέδιο Στοιχεία Ε̟ιδοµής∆ι̟λή ∆ιασταύρωση Tg 0,13 R=160 54E1 – Περιοχή καρδιάς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Στην ̟λατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ αναρτώνται ̟έντε σχέδια (σε µορφή Pdf) τα ο̟οία
έχουν ενταχθεί στη διακήρυξη (σελ.70-74), ως συνηµµένα αρχεία του ̟αρόντος.
Ε̟ίσης, σχετικά µε τα δύο τιθέµενα ερωτήµατα α̟ό την ̟ροαναφερθείσα
εταιρεία, ε̟ισηµαίνονται τα κάτωθι:
1) ∆εν γίνονται α̟οδεκτές άλλες εναλλακτικές τεχνικές λύσεις ̟έραν α̟ό αυτές
̟ου ̟εριγράφονται στις ̟ροδιαγραφές.
Ε̟ί του ̟ροκειµένου, δεν ̟ροτιθέµεθα να α̟οδεχτούµε ̟ροσφορά για δι̟λή
διαγώνια καρδιά µε αιχµή α̟ό χρωµιοβαναδιούχο χάλυβα 51CrV4
2) Ε̟ίσης και σχετικά µε τον τύ̟ο της δι̟λής διαγώνιας καρδιάς
διασταύρωσης, δεν α̟αιτείται η συµ̟ερίληψη στην ̟ροσφορά της
εικονιζόµενης στο αναφερόµενο σχέδιο της ε̟ιστολής αντιτροχιάς µήκους
7500m.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Α. Τµήµα 1 (TW 15063): ∆ι̟λή ∆ιαγώνια Καρδιά ∆ιασταύρωσης
1. Η δι̟λή διαγώνια καρδιά διασταύρωσης ζητείται να είναι ολόσωµη χυτή
κατασκευασµένη α̟ό µαγγανιούχο χάλυβα, ̟εριεκτικότητας σε µαγγάνιο 11,514%. Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτή monoblock
καρδιά διασταύρωσης µε συγκολληµένες αιχµές (welded on vee rails) α̟ό
χάλυβα 51CrV4, θερµικά ε̟εξεργασµένo µε αντοχή 1080-1400N/mm²,
̟αρόµοια µε αυτές ̟ου ζητούνται στα Τµήµατα 2 & 3 της ∆/ξης.
2. Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν η ξεχωριστή τροχιά «check rail» µήκους
7500mm (για ̟αράδειγµα ό̟ως φαίνεται στο Σχέδιο #1) θα ̟ρέ̟ει να
συµ̟εριλαµβάνεται στην ̟ροσφορά µας. Εάν ναι, η ζητούµενη ε̟έκταση κατά
1500mm αφορά και το «check rail»;
Β. Τµήµατα 1, 2 & 3
1. Παρακαλούµε ό̟ως µας διαθέσετε, σε υψηλή ανάλυση και ηλεκτρονική
µορφή, όλα τα σχέδια της ∆/ξη, ώστε να είναι ευδιάκριτα όλα τα α̟αραίτητα
χαρακτηριστικά ̟ου αναγράφονται σε αυτά.
Παρακαλούµε ε̟ίσης να εξετάσετε το ενδεχόµενο ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής των ̟ροσφορών, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Λαµβανοµένου υ̟όψη και του σχετικού διαγωνιστικού ̟λαισίου (̟αρ.1.3
,̟αρ.2.4.1, ̟αρ.2.4.3.2, ̟αρ.2.4.6 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού) ,δεν γίνονται
α̟οδεκτές άλλες εναλλακτικές τεχνικές λύσεις ̟έραν α̟ό αυτές ̟ου
̟εριγράφονται στις ̟ροδιαγραφές.
Ε̟ί του ̟ροκειµένου,δεν ̟ροτιθέµεθα να α̟οδεχτούµε ̟ροσφορά για δι̟λή
διαγώνια καρδιά µε αιχµή α̟ό χρωµιοβαναδιούχο χάλυβα 51CrV4
2) ∆εν α̟αιτείται η συµ̟ερίληψη στην ̟ροσφορά της ξεχωριστής τροχιάς
<<Check Rail>> µήκους 7500m.
Στην ̟λατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ αναρτώνται ̟έντε σχέδια (σε µορφή Pdf) τα ο̟οία
έχουν ενταχθεί στη διακήρυξη (σελ.70-74), ως συνηµµένα αρχεία του ̟αρόντος.

Ε̟ίσης, σας γνωρίζουµε ότι έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ το κάτωθι κείµενο
̟ερί ̟αράτσης:
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Σας γνωρίζουµε ότι ̟αρατείνεται η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των ̟ροσφορών για
το διαγωνισµό Τ∆-071/20 µε αντικείµενο την ̟ροµήθεια καρδιών
διασταύρωσης σιδηροτροχιών για το δίκτυο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών ορίζεται η
14η ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10:00 αντί της ορισθείσας για την 23η
Νοεµβρίου 2020 και ώρα 16:00.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 18η ∆εκεµβρίου
2020 και ώρα 11:00 αντί της ορισθείσας για την 27η Νοεµβρίου 2020 και ώρα
11:00.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-071/20.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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