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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηε κειέηε απηή πξνϋπνινγηζκνύ 210.000 Δπξώ ν δήκνο Μπινπνηάκνπ ζα θαηαζθεπάζεη ζπλζεηηθό
ριννηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ηνπ ΤΔ Αγγειηαλώλ.
Σε ηκήκα ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ζα θαηαζθεπαζζεί πνδνζθαηξηθό γήπεδν ηειηθώλ δηαζηάζεωλ 50,00 Φ
100,00 κ (45,00Φ95,00 θαζαξόο αγωληζηηθόο ρώξνο).
Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη .
Θα αλαθαηαζθεπαζηεί ε επηθάλεηα ηνπ πθηζηάκελνπ γεπέδνπ (μεξό γήπεδν).
Θα γίλεη ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλζεηηθνύ Υιννηάπεηα
Θα θαηαζθεπαζζνύλ ηα θαλάιηα απνξξνήο

επηθαλεηαθώλ πδάηωλ

(Σα θαλάιηα απνξξνήο ηωλ επηθαλεηαθώλ πδάηωλ θαηαζθεπάδνληαη ζε επαθή κε ηε βάζε ηεο
πεξίθξαμεο ζηηο θαηά κήθνο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ θαη απνηεινύλ εληαία θαηαζθεπή κ’ απηή από
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα . Έρνπλ πιάηνο 20 εθ. θαη θπκαηλόκελν βάζνο πνπ αξρίδεη από 20 εθ. (min)
κέρξη 70 εθ. (max) έηζη ώζηε λα δηακνξθώλεηαη ε απαξαίηεηε θιίζε. Σα θαλάιηα ζπλδένληαη κε ην
δίθηπν απνξξνήο νκβξίωλ ηεο πεξηνρήο.
Σα θαλάιηα θαιύπηνληαη κε κεηαιιηθή ζράξα πνπ εδξάδεηαη ζε εληόο θαηαιιήιωλ εζνρώλ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο.)
ν
Η επηθάλεηα ηνπ αγωληζηηθνύ ρώξνπ ζα είλαη ακθηθιηλήο κε ειάρηζηε θιίζε πεξίπνπ 5 /νν θαη ζα
δνζεί κε ηελ ζηξώζε ηνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ
Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ριννηάπεηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξνο έγθξηζε:
1. Δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα, δηαζη. ηνπιάρηζηνλ 20Φ20 εθαη. ζε δηαθαλέο δνρείν
ώζηε λα θαίλεηαη ηόζν ν ριννηάπεηαο όζν θαη ην πιηθό ή ηα πιηθά πιήξωζεο ηνπ πέινπο ηνπ, ζηα νπνία λ’
αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ.
2. Πηζηνπνηεηηθό FIFA RECOMMENDED ην ιηγόηεξν 1 star γηα ην ζπγθεθξηκέλν ριννηάπεηα.
Η εηαηξεία παξαγωγήο ηνπ ριννηάπεηα ζα πξέπεη λα είλαη παξαγωγήο θαη πξνειεύζεωο ρωξώλ ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο ε λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ιίζηεο ηωλ πξνηεηλόκελωλ ή ηωλ αδεηνδνηεκέλωλ από ηελ
FIFA εηαηξεηώλ.
3.Παξνρή γξαπηήο εγγύεζεο ην ιηγόηεξν νθηώ (8) εηώλ, από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία γηα ηνλ
πξνζθεξόκελν ριννηάπεηα.
4. Καηάινγν (Reference List) πνδνζθαηξηθώλ γεπέδωλ ζηα νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί
ν πξνζθεξόκελνο
ηερλεηόο ριννηάπεηαο, έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηνπο επί ηόπνπ ειέγρνπο (field tests) θαη είλαη
πηζηνπνηεκέλα από ηελ FIFA.
5. Τεύρνο νδεγηώλ ηερληθήο ζπληήξεζεο ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα.
6. Υπεύζπλε δήιωζε όηη νη δηαγωληδόκελνη έρνπλ εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο
πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ρωξίο λα δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ κεηά
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηελ αιιαγή ή ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε
πιηθνύ
κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ αγνξά ή όηη δελ παξάγνληαη πιένλ.
Οη ηηκέο ηεο κειέηεο είλαη ηνπ 2017.
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