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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ 

ΤΠΟΓ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΗΜΑΘΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΩΝ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  
 

 
            Βέξνηα,      02  Φεβξνπαξίνπ  2021 
           Αξ. πξση.  Φ 2.2.1/31/58219(292) 

             

ΓΙΔΤΘΤΝΗ      :  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  :  
ΣΗΛΔΦΩΝΟ      : 

e-mail                 : 

Λ. ηξαηνύ 72, 59131 Βέξνηα 
Βαζίιεηνο Σεκηξηδόγινπ 
23313 – 53 603  
temirtzoglou.v@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟ: 

 

 

Κάθε ενδιαθεπόμενο μέζω 

1. ΔΗΓΗ ζηο portal 

2. Σηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Π.Δ. Ημαθίαρ 

 1.  

                                                                                                                                                                                                                  

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια και 

Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού Μονάδαρ Παπαγωγήρ Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ από 

Φωηοβοληαϊκό ύζηημα Ιζσύορ 500Kwp (virtual net metering)»  εθηηκώκελεο αμίαο 

427.870 € ρσξίο Φ.Π.Α. (530.558,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

ΥΔΣ: 1. Η αξίζκ. 07/2020 (21PROC007975867 2021-01-04) δηαθήξπμε ηεο Τπνδηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Έξγσλ Π.Δ. Ηκαζίαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο. 

2. Αηηήκαηα Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ. 
3. To Φ2.2.1/31/νηθ.46934(237)/26-01-2021έγγξαθό καο πξνο ηνλ κειεηεηή δηά ηνπ ΣΟΔΒ 

Αξαπίηζεο Νανύζεο. 
4. Σν από 31-01-2021 απαληεηηθό έγγξαθν ηνπ κειεηεηή.  

 

  

ε απάληεζε ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο επί ηεο 

δηαθήξπμεο θαη επί ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

Α. Γιεςκπινίζειρ επί ηηρ διακήπςξηρ 

 

Δξώηεκα 1 
Παξαθαιψ λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο εάλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην έηνο 2020 γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο αλαθέξεη ε δηαθήξπμε «θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 
εηψλ». 

Απάληεζε 1 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.6α ηεο δηαθήξπμεο ην έηνο 2020 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηξία 

ηειεπηαία έηε.  

 

 

Δξώηεκα 2 
Ζ εηαηξία ζα ζπκκεηάζρεη σο νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ISO 9001:2015 κε ζθνπφ “Electricity Supply and Trading” 
θαη ζα ζηεξηρηεί ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο κε ISO 9001:2015 κε ζθνπφ κειέηεο Φ/Β ηαζκψλ θαη 
Ζ/Κ έξγσλ. Δίλαη δεθηή ε ζπκκεηνρή ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο; 

Απάληεζε 2 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

Δξώηεκα 3 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ κε ηνλ φξν «πξνκεζεπηήο» ελλνείηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
θαη ππνβάιεη πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

Απάληεζε 3 

Ο όξνο «πξνκεζεπηήο» ζην άξζξν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα. 
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Δξώηεκα 4 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηξίηνπ (άξ. 2.2.6.), ην απαηηνχκελν ISO ζα είλαη ζην φλνκα ηνπ ηξίηνπ. Ζ παξαπάλσ 
δηεπθξίληζε απαηηείηαη θαζψο ζην άξζξν 2.2.8. νξίδεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), φρη 
φκσο θαη φζνλ αθνξά ζην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 2.2.6. 

Απάληεζε 4 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο όζνλ αθνξά ζηε ζηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα 

ηξίηνπ γηα ην πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2.2.8 γηα ηε ζηήξημε 

ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. 

 

 

Δξώηεκα 5 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ε ζχκβαζε πνπ απαηηείηαη λα έρεη εθηειεζζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξέπεη λα 

αθνξά εγθαηαζηάζεηο Virtual Net metering ή αξθεί net metering ή γεληθά θαηαζθεπέο Φβ κε ειέθηξηζε ζην 

δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ. 

Απάληεζε 5 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2.2.6 ηεο δηαθήξπμεο. 

« …… θαηαζθεπή Φ/Β ηαζκνχ επί εδάθνπο ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί έρνληαο 

ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ ……» 

 

 

Δξώηεκα 6 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαη ζηε ηερληθή 
ηθαλφηεηα ηξίησλ σο πξνο ηελ αλαθεξφκελε παξαπάλσ ζχκβαζε. 

Απάληεζε 6 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 2.2.6 θαη 2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

Δξώηεκα 7 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ ζα 
ππνβάιεη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απαηηείηαη πέξαλ ησλ δηαιακβαλφκελσλ ζην άξζξν 2.4.3. ηεο 

Γηαθήξπμεο λα ππνβιεζνχλ θαη άιια δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα, φπσο απηά εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. 
Β1-Β9 ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 

Απάληεζε 7 

Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο Β1-Β9 ηνπ άξζξνπ 

2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

 

 

Δξώηεκα 8 
ηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο επηθαιείηαη ηελ ηερληθή 
ηθαλφηεηα ηξίηνπ θνξέα, ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο (ήηνη ην ISO9001) αθνξνχλ ηνλ ηξίην θνξέα. 
Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 2.2.6 γ) δεηείηαη σο ηερληθή ηθαλφηεηα ε δηάζεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσ θαη 
κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ 
ιφγσ ηερληθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηξίην, θάηνρν ησλ δεηνχκελσλ κεραλεκάησλ, είλαη 
απαξαίηεην απηφο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO9001 ή αθνξά ε απαίηεζε πηζηνπνίεζεο κφλνλ ηελ εκπεηξία ησλ 

499kW; 

Απάληεζε 8 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ην πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ην νπνίν απαηηείηαη λα δηαζέηεη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ή/θαη ν ηξίηνο θνξέαο ηνπ νπνίνπ ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα επηθαιείηαη.  
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Δξώηεκα 9 
ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο θαη εθφζνλ ζπκκεηέρεη εηαηξεία ε νπνία δαλείδεηαη εκπεηξία απφ άιιε, ε 
νπνία θαη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO9001, δελ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηελ πηζηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηέρνπζα; 

Απάληεζε 9 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο. «….ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο αθνξνχλ ηνλ ηξίην θνξέα……».  

 

 

Δξώηεκα 10 
ε δηάθνξα δεπηεξεχνληα είδε (πιελ πάλει, inverter θαη βάζεσλ) φπσο π.ρ. Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο E.Ρ. 
Πίλαθα Εεχμεο Δ.Ρ., Κεηαζρεκαηηζηήο, ΘΑΙΩΓΗΩΔΗ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ Φ/Β ΣΑΘΚΟΤ, δεηείηαη πιεζψξα 
πηζηνπνηεηηθψλ IEC, ΔΙΟΣ, θιπ. Απαηηείηαη πέξα απφ ηελ παξαπνκπή ζε Σερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ην 

νπνίν ζα αλαγξάθεη ηελ ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, θαη ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ;  

Απάληεζε 10 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ δηαθήξπμε. 

ηελ παξάγξαθν Α.IX ηνπ παξαξηήκαηνο V ¨ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ¨ αλαθέξνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνύλ.  

 

 

Δξώηεκα 11 
ην άξζξν 2.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αλαθέξεηαη: «α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2017-2018-2019), λα 
έρνπλ πινπνηήζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε πξνκήζεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (θαηαζθεπή 
Φ/Β ηαζκνχ επί εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ 499 kW, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί έρνληαο ζπλδεζεί κε ην 
δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ), αλεμαξηήησο χςνπο πξνυπνινγηζκνχ πινπνίεζεο απφ ηνλ κεκνλσκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηνπιάρηζηνλ απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη 

απνδεθηή ε χπαξμε πεξηζζνηέξσλ εθ ηεο κίαο ζχκβαζεο, κε κηθξφηεξε ηειηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ Φ/Β ηαζκψλ 
αλά ζχκβαζε, πνπ αζξνηζηηθά ε ηειηθή ηζρχο ηνπο λα μεπεξλά ηα 499 kW.» 
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ηα εμήο: 
1) Κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο μερσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα πξνκήζεηα (ζχκβαζε πψιεζεο) θαη εγθαηάζηαζε 
(ζχκβαζε ηερληθνχ έξγνπ); 
2) Κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο ζπκβάζεηο γηα ην έηνο 2020, εθφζνλ ηα έξγα ζηα νπνία αλαθέξνληαη έρνπλ 
νινθιεξσζεί, ζπλδεζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία; 

Απάληεζε 10 

1. Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.6 ηεο δηαθήξπμεο. «….λα έρνπλ πινπνηήζεη κε 

επηηπρία ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε πξνκήζεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (θαηαζθεπή Φ/Β 

ηαζκνχ επί εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ 499 kW, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί έρνληαο 

ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ΓΔΓΓΖΔ),……». Ξερσξηζηέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο (ζπκβάζεηο 

πώιεζεο) δελ γίλνληαη δεθηέο.  

2. Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ απάληεζε 1 

 

 

 

Β. Γιεςκπινίζειρ επί ηηρ ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ - Σεσνικών Πποδιαγπαθών 

 

Δξώηεκα 1 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ κε ηνλ φξν «πξνκεζεπηήο» ελλνείηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
θαη ππνβάιεη πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

Απάληεζε 1 

Με ηνλ όξν «πξνκεζεπηήο» λνείηε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ππνβάιεη πξνζθνξά 

ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

 

Δξώηεκα 2 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή (Παξάξηεκα I, ζει.5) αλαθέξεηε θιίζε Φσηνβνιηατθψλ 28ν. 
Κπνξεί ε θιίζε λα είλαη 25ν ή 30ν; 
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Απάληεζε 2 

Οπνηαδήπνηε πξνζθεξόκελε ιύζε, απνδεδεηγκέλα (κεηά από θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

ή ηνπ παξαγσγνύ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ) ζπλεηζθέξεη ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνύ, ζα γίλεηαη απνδεθηή. Η ηειηθή επηινγή ηεο θιίζεο εγθαηάζηαζεο ησλ θ/β πάλει ζα 

πεξηγξαθεί ζηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ αξ. 13 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο – Πξνδηαγξαθώλ 

(Παξάξηεκα Ι ηεο Γηαθήξπμεο). 

 

 

Δξώηεκα 3 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή (Παξάξηεκα I,, ζει.6, ζει. 28) αλαθέξεηε ηζρχ Φσηνβνιηατθψλ 280Wp θαη ζε άιιν 
ζεκείν 290Wp. Ση πξαγκαηηθά ηζρχεη; Κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε κεγαιχηεξεο ηζρχoο πιαίζηα θαζψο εκπνξηθά 

ζα είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ηφζν ρακειήο ηζρχνο πιαίζηα; 

Απάληεζε 3 

Η αλαθνξά ζε 290 Wp, έγηλε εθ παξαδξνκήο, έλαληη ηνπ νξζνύ ησλ 280 Wp πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

από επηινγή γηα ηα θ/β πάλει θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο κειέηεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνύζαο Γηαθήξπμεο. Οπνηαδήπνηε πξνζθεξόκελε ιύζε, ζηνλ ηερληθό εμνπιηζκό πνπ ζα 

πξνζθεξζεί (όπσο πάλει, αληηζηξνθείο ηζρύνο, ειεθηξηθό – ειεθηξνληθό θαη ινηπό ππνζηεξηθηηθό 

εμνπιηζκό θαη εμνπιηζκό αζθαιείαο – παξαθνινύζεζεο – ειέγρνπ), πνπ θαιύπηεη ηηο ειάρηζηεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ θαη είλαη λεόηεξεο γεληάο από ηα 

πξνδηαγξαθόκελα, ζα γίλεηαη απνδεθηή. πλεπώο, εηδηθά γηα ηα θ/β πάλει ή/θαη ηνπο αλαζηξνθείο 

ηζρύνο (όπσο θαη γηα ηνλ ινηπό εμνπιηζκό), ζα κπνξεί λα πξνζθεξζεί λεόηεξεο γεληάο εμνπιηζκόο, 

κεγαιύηεξεο κνλαδηαίαο ηζρύνο, πνπ ζπλεπαγόκελα ζα ζπλδπαζηεί κε ιηγόηεξα ηεκάρηα εμνπιηζκνύ 

θαη κε λέα δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνύ ζην ρώξν θαη ελδερνκέλσο κε κηθξόηεξε θαιππηόκελε έθηαζε. 

Σέηνηεο πξνζθεξόκελεο ιύζεηο ζα είλαη απνδεθηέο, αξθεί λα κελ κεηαβάιιεηαη ε ηειηθή δεηνύκελε 

ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ θ/β ζηαζκνύ (500 kW) θαη ν ζπλνιηθόο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα είλαη 

απνιύησο ζπκβαηόο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ώζηε λα 

θαζίζηαηαη ν θ/β ζηαζκόο ιεηηνπξγηθόο ζηε κέγηζηε δεηνύκελε ηζρύ ηνπ (500 kW). 

Δπίζεο, νη απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ πξνζαξκνγήο ζε πξόηππα ή γηα ηελ θαηάζεζε 

πηζηνπνηήζεσλ γηα ηνλ πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα ηζρύνληα θαηά ηε εκέξα 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο πξόηππα ή πηζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα αλ ζην ηεύρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 

– Πξνδηαγξαθώλ (Παξάξηεκα Ι ηεο Γηαθήξπμεο) εθ παξαδξνκήο αλαθέξνληαη/δεηνύληαη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία παιαηόηεξα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί κε λεόηεξα. 

 

 

Δξώηεκα 4 
ην Κνλνγξακκηθφ ρέδην (Παξάξηεκα VII.3) αλαθέξεη φηη νη αληηζηξνθείο ζα είλαη KAKO Blue planet 50 TL. 
Ωζηφζν, δελ είλαη εθηθηφ λα ζπλδεζνχλ 3 string ησλ 59 πιαηζίσλ ζε απηφλ ηνλ αληηζηξνθέα (πάλσ απφ 1000 
Vdc βάζεη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ΘΑΘΟ). Παξαθαινχκε λα καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ην κνλνγξακκηθφ είλαη 

ελδεηθηηθφ θαη εάλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άιινο πξνκεζεπηήο αληηζηξνθέα. 

Απάληεζε 4 

Σν κνλνγξακκηθό θαη ε θάηνςε είλαη ελδεηθηηθά, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε παξ. ηνπ θεθ. 13 ηεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο-Πξνδηαγξαθώλ (Παξαξη. Ι ηεο Γηαθήξπμεο).  Η νπνηαδήπνηε πξνζθεξόκελε 

ιύζε θαη εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο κε ηξόπν πνπ λα θαζηζηνύλ ηνλ θ/β 

ζηαζκό ιεηηνπξγηθό. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 3. 

 

 

Δξώηεκα 5 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ κπνξνχκε λα ππνβάιινπκε δηθφ καο κνλνγξακκηθφ κε βάζε ηα πιηθά πνπ ζα 
πξνκεζεπηνχλ ζηελ ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο. 

Απάληεζε 5 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο Απαληήζεηο 3 θαη 4. 

 

 

Δξώηεκα 6 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή (Παξάξηεκα Η, ζει. 18) αλαθέξεζηε ζε ζχλδεζε κε πνιπηερλείν κε νπηηθή ίλα. 
Παξαθαινχκε λα δψζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε. 
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Απάληεζε 6 

Σα αλαθεξόκελα ζην Δξώηεκά ζαο έρνπλ παξεηζθξήζεη εθ παξαδξνκήο ζην ηεύρνο θαη δελ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε θαη δελ απνηεινύλ θξηηήξην αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

 

Δξώηεκα 7 
χκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζηελ παξάγξαθν 6.1 αλαθέξεηαη φηη 

ηα Φ/Β πιαίζηα πξέπεη λα είλαη ηζρχνο 280Wp-300Wp. ηε ζπλέρεηα, ζηε ζειίδα 31 ηνπ ηδίνπ αλαθέξεηαη πσο 
«Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα πξνηαζεί πάλει κεγαιχηεξεο ηζρχνο(..)». 
 Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ Φ/Β πιαίζηα κεγαιχηεξεο ηζρχνο, κε 

δηαθνξνπνηεκέλεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη κηθξφηεξν ζπλνιηθφ αξηζκφ ηεκαρίσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο. 

 Ζ αλσηέξσ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ λέα ρσξνζέηεζε; 

Απάληεζε 7 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 3. 

 

 

Δξώηεκα 8 
χκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζηελ παξάγξαθν 6.2 αλαθέξεηαη ε 
ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληηζηξνθέσλ. Ζ απαίηεζε ζπληζηά νη αληηζηξνθείο λα είλαη 
επξσπατθήο πξνειεχζεσο θαη πνζφηεηα 10 ηεκαρίσλ ζπγθεθξηκέλεο ηζρχνο. 
 Παξαθαιψ φπσο καο επηβεβαηψζεηε φηη απνθιείνληαη αληηζηξνθείο νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνειεχζεσο αθφκε 

θαη αλ ππεξθαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 
 Κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ αληηζηξνθείο κεγαιχηεξεο ηζρχνο κε κηθξφηεξν αξηζκφ ηεκαρίσλ; 

Απάληεζε 8 

Η αλαθνξά γηα «επξσπατθνύ» νίθνπ θαηαζθεπήο, έρεη γίλεη εθ παξαδξνκήο θαη δελ ζα απνηειέζεη 

θξηηήξην απνθιεηζκνύ, εθόζνλ θαιύπηνληαη νη ινηπέο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε όηη αθνξά 

ηε δπλαηόηεηα πξνζθνξάο λεόηεξεο γεληάο εμνπιηζκό αληηζηξνθέσλ θαιύηεξσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 3 

 

 

Δξώηεκα 9 
ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.28) αλαθέξεηαη φηη, ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ «Declaration of conformity CE» ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηελ 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 
89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» θαη ηελ 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) «Low 

voltage directive». Οη νδεγίεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο παξαθάησ: 
a. 2004/108/EC -> 2014/30/EU. 
b. 2006/95/EC -> 2014/35/EU. 
Γίλεηαη απνδεθηφ Declaration of conformity CE ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηηο λέεο νδεγίεο; 

Απάληεζε 9 

Θα γίλεηαη απνδεθηό Declaration of conformity CE ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηηο λέεο νδεγίεο 

2014/30/EU θαη 2014/35/EU πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηηο 2004/108/EC θαη 2006/95/EC αληίζηνηρα. 
 

 

Δξώηεκα 10 
ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.59) αλαθέξεηαη φηη, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί αλαιπηήο ελέξγεηαο 
κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ παξαθάησ κεηαβιεηψλ: 
a. U,V,I,Ir,W,VA, Wh, VAh, PF, H, κε κέηξεζε παξαγσγήο 
b. Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ηα ζχκβνια U, Ir θαη Ζ ζε πνηεο ειεθηξηθέο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη; 

Απάληεζε 10 

Απαηηείηαη λα πξνζθεξζεί αλαιπηήο ελέξγεηαο γηα όιεο ηηο βαζηθέο ειεθηξηθέο κεηαβιεηέο. 

 

 

Δξώηεκα 11 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο I (ζει.62) αλαθέξεηαη φηη, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην νπηηθήο ίλαο 
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC 60332-1-2, ΔΙΟΣ EN 60332-1-2,IEC 60332-3-24 (Cat. C), ΔΙΟΣ EN50266-2-4 
(Cat. C), IEC 61034-1, ΔΙΟΣ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΔΙΟΣ EN 50268-2,IEC 60754-2 θαη ΔΙΟΣ EN 50267-2-
3. Σα παξαθάησ πξφηππα έρνπλ απνζπξζεί ε αληηθαηαζηαζεί: 
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a. ΔΙΟΣ EN 60332-1-2 –> IEC 60332-1-2. 
b. ΔΙΟΣ EN50266-2-4 (Cat. C) -> Θαηαξγήζεθε. 
c. ΔΙΟΣ EN 50268-1 -> IEC 61034-1 
d. ΔΙΟΣ EN 50268-2 -> IEC 61034-2 
e. ΔΙΟΣ EN 50267-2-3 -> IEC 60754-2 

Απαηηείηαη ε απφδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηα θαηαξγεκέλα πξφηππα; 

Απάληεζε 11 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκόξθσζε κε ηα λέα πξόηππα θαη όζα είλαη ελ ηζρύ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ 

ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 3. 

 

 

Δξώηεκα 12 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.80) αλαθέξεηαη φηη, ηα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν ΔΛ 50091-2. Σν πξφηππν ΔΛ 50091-2 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
IEC 62040-2. Απαηηείηαη ε απφδεημε ζπκκφξθσζεο κε ην αληηθαηεζηεκέλν πξφηππν ΔΛ 50091-2 ή κε ην ηζρχνλ 
IEC 62040-2; 

Απάληεζε 12 

Με ην ηζρύνλ IEC 62040-2. 

 

 

Δξώηεκα 13 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο I (ζει.64) αλαθέξεηαη φηη, ν θαηαλεκεηήο θαισδίσλ (RACK) ζα πξέπεη 

λα είλαη ζηεγαλφηεηαο P30 ε P43 θαηά DIN40050. Ζ ζηεγαλφηεηα πξνδηαγξάθεηαη απφ ην πξφηππν IEC 60529 κε 
ηνπο δείθηεο IP. Σν P30 θαη P43 αλαθέξεηαη ζηνπο δείθηεο IP30 θαη IP43; Δάλ λαη πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο 
απνδεθηφο δείθηεο δεδνκέλνπ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηαζέζηκσλ rack ζηελ αγνξά δηαζέηεη βαζκφ 
ζηεγαλφηεηαο IP20 

Απάληεζε 13 

Νννύληαη νη δείθηεο IP30 θαη IP43. Διάρηζηνο απνδεθηφο ζα είλαη ν δείθηεο IΡ30 ή θαιχηεξνο. 

 

 

Δξώηεκα 14 
ηελ παξάγξαθν 6.4 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.42) αλαθέξεηαη φηη, ην κνλσηηθφ ειαζηηθφ δάπεδν ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

a. Δπηβξάδπλζε θαη εμάπισζε θιφγαο. 
b. Αληνρή ζηα νμέα θαη ζηα έιαηα. 
Σν πξφηππν IEC 61111 πξνδηαγξάθεη ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 
Δπνκέλσο ε ζπκκφξθσζε ηνπ κνλσηηθνχ ειαζηηθνχ δαπέδνπ κε ην πξφηππν IEC 61111 πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 
ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ απφδεημε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνλσηηθνχ ειαζηηθνχ δαπέδνπ 

κε ην πξφηππν IEC 61111, γίλεηαη απνδεθηή σο ηεθκεξίσζε; 

Απάληεζε 14 

Θα γίλεηαη απνδεθηή. 

 

 

Δξώηεκα 15 
ηελ παξάγξαθν 7.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.50) αλαθέξεηαη φηη, ηα θαιψδηα ηχπνπ J1VV ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ 563 θαη ΔΙΟΣ HD 843. Σν πξφηππν ΔΙΟΣ 843 βαζίδεηαη ζην Γηεζλέο 
Πξφηππν IEC 60502-1. Ζ απφδεημε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ θαισδίνπ σο πξνο ην πξφηππν IEC 

60502-1 ζα γίλεη απνδεθηή σο ηζνδχλακε; 

Απάληεζε 15 

Θα είλαη απνδεθηή σο ηζνδύλακε. 

 

 

Δξώηεκα 16 
ηελ παξάγξαθν 7.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I (ζει.50) αλαθέξεηαη φηη, ηα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0273/75, IEC 502/83. Σα θαιψδηα 2XSY πξνδηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν IEC 60502-
2. 

a. Σν πξφηππν VDE 0273/75 δελ γλσξίδνπκε λα ππάξρεη. 
Κήπσο ην ζπγθεθξηκέλν αθνξά ιάζνο εθ παξαδξνκήο; 
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b. Σν πξφηππν IEC 502/83 ηαπηίδεηαη κε ην IEC 60502-2; 

Απάληεζε 16 

Η αλαθνξά ζην πξόηππν VDE 0273/75 έγηλε εθ παξαδξνκήο. Η αλαθνξά ζην IEC 502/83 είλαη ιάζνο 

θαη ην νξζό είλαη ην IEC 60502-2:2014. 

 

 

Δξώηεκα 17 
ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.66) αλαθέξεηαη φηη, νη θάκεξεο ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 
παξαθνινχζεζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζεξκαληηθέο αληηζηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε αθνξά θάκεξεο παιαηάο ηερλνινγίαο πνπ αληηκεηψπηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε 
αληηζηάζεηο. H ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θακεξψλ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα ζηελ αγνξά, 
είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ ηνπιάρηζηνλ IP65 θαη δελ έρνπλ αλάγθε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. Δθφζνλ νη 
πξνζθεξφκελεο θάκεξεο θαιχπηνπλ ηελ πξνδηαγξαθή IP65 γίλνληαη απνδεθηέο ρσξίο ηε ζεξκηθή αληίζηαζε; 

Απάληεζε 17 

Θα γίλνληαη απνδεθηέο. Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 3, ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

εμνπιηζκνύ λεόηεξεο γεληάο. 

 

 

Δξώηεκα 18 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.46) αλαθέξεηαη φηη, ηα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βχζκα εηζφδνπ ξεχκαηνο C20. Σα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο έσο 2000VA 

δηαζέηνπλ βχζκα C14 (IEC maximum 10 A). Γίλεηαη απνδεθηφ ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο κε βχζκα 
εηζφδνπ ξεχκαηνο C14; 

Απάληεζε 18 

Θα γίλεηαη απνδεθηό, εθόζνλ ην πξνζθεξόκελν UPS είλαη ιεηηνπξγηθό θαη ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο 

δεηνύκελεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 19 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.47) αλαθέξεηαη φηη, ηα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ΗEC 61000-3-2 & ΗEC 61000-3-3. H ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα (EMC) γηα ηα ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο κε βάζε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2014/30/EU 

πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εηδηθφ πξφηππν IEC 62040-2. Σα πξφηππα ΗEC 61000-3-2 & ΗEC 61000-3-3 αθνξνχλ 
γεληθφ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ζ απφδεημε ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο κε ην 
πξφηππν IEC 62040-2, ζα γίλεη απνδεθηή σο ηζνδχλακε γηα ηα πξφηππα ΗEC 61000-3-2 & ΗEC 61000-3-3; 

Απάληεζε 19 

Θα γίλεηαη απνδεθηή, εθόζνλ ππάξρεη ζπκκόξθσζε κε ην IEC 62040-2, αλεμαξηήησο ησλ άιισλ 

πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη εθ ηνπ πεξηζζνύ. 

 

 

Δξώηεκα 20 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.47) αλαθέξεηαη φηη, ηo ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο ζα 
πξέπεη λα παξέρεη απηνλνκία 120 ιεπηά ζε πιήξεο θνξηίν εγθαηάζηαζεο. Δίλαη απνδεθηφ σο θνξηίν 
εγθαηάζηαζεο λα ιεθζνχλ ηα 700W; 

Απάληεζε 20 

Δίλαη απνδεθηό εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο θαιύπηεη ηηο ινηπέο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

Δξώηεκα 21 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.47) αλαθέξεηαη φηη, ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 
γηα ηνλ ΑΓΗ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηζρχο εμφδνπ DC 500W. Δίλαη απνδεθηή απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%; 

Απάληεζε 21 

Δίλαη απνδεθηή, εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο πξνζθέξεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα ηνπ 

εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 
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Δξώηεκα 22 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.47) αλαθέξεηαη φηη, ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 
γηα ηνλ ΑΓΗ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δέρεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ηάζε κε αλνρή -30% + 20% (160-
276Vac) ζην εχξνο ηεο θαη αλνρή 40-70Hz ζηελ ζπρλφηεηα ηεο. ηελ αγνξά δελ δηαηίζεηαη εληαίν ζχζηεκα UPS 

πνπ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ac θαη dc εμφδνπ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί έλαο ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ 
(ηξνθνδνηηθφ dc, θνξηηζηήο, αληηζηξνθέαο). Σα ηξνθνδνηηθά dc ζρεδηάδνληαη γηα κηθξφηεξεο αλνρέο ζηελ είζνδν 
ηνπο (Σάζε:180-264Vac, πρλφηεηα:47-63Hz). Γίλεηαη απνδεθηφ ηξνθνδνηηθφ κε απηφ ην εχξνο; 

Απάληεζε 22 

Δίλαη απνδεθηό, εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο πξνζθέξεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα ηνπ 

εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 23 
ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.59) αλαθέξεηαη φηη, ην Reference Cell ζα πξέπεη λα είλαη Class 1. 
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε, ηη αθνξά ε θαηεγνξηνπνίεζε Class 1. H θαηεγνξηνπνίεζε ζε δηάθνξεο θιάζεηο γηα ηελ 
αλνρή ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9060:1990 ζπλαληάηαη κφλν ζηα ππξαλφκεηξα θαη φρη ζε Reference Cell. 

Απάληεζε 23 

Η απαίηεζε γηα θαηεγνξία class 1 ζηα δεηνύκελα Reference Cells, δελ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε. 

 

 

Δξώηεκα 24 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.61) αλαθέξεηαη φηη, ην θαιψδην UTP ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
ζπξκαηίδηα ραιθνχ 0,5mm (24 AWG). Θα γίλνπλ απνδεθηά θαιψδηα UTP κε ζπξκαηίδηα ραιθνχ κεγαιχηεξεο 
δηαηνκήο; 

Απάληεζε 24 

Θα γίλνπλ απνδεθηά εθόζνλ δελ κεηαβάιιεηαη αξλεηηθά ε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 25 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.62) αλαθέξεηαη φηη, ε νπηηθή ίλα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγέζνπο 

62,5/125κm (OM3SM). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε OM3 αλαθέξεηαη ζε νπηηθέο ίλεο Multimode κεγέζνπο 50/125κm. 
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ην ηχπν ηεο νπηηθήο ίλαο πνπ πξέπεη λα πξνζθεξζεί; 

Απάληεζε 25 

Πξέπεη λα πξνζθεξζεί νπηηθή ίλα ΟΜ3 κεγέζνπο 50/125κm ή θαιύηεξε. 

 

 

Δξώηεκα 26 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.62) αλαθέξεηαη γηα ηνπο κεηαγσγείο δηθηχνπ ιαλζάλνλ ρξφλνο 
7κs θαη 2κs γηα ηα 10-100Mbps θαη 1Gbps αληίζηνηρα. Δίλαη απνδεθηφο ιαλζάλνλ ρξφλνο κε κηθξή απφθιηζε ζηα 
7,4 κs θαη 2,3κs αληίζηνηρα; 

Απάληεζε 26 

Θα είλαη απνδεθηόο εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο θαιύπηεη ηηο ινηπέο δεηνύκελεο 

πξνδηαγξαθέο θαη δελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 27 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.64) αλαθέξεηαη πξνιχπξηδν 5 ζέζεσλ 3U. Γίλεηαη απνδεθηφ 
πνιχπξηδν ηνπιάρηζηνλ 5 ζέζεσλ 1U; 

Απάληεζε 27 

Θα είλαη απνδεθηό θαζώο πξνζθέξεη εμνηθνλόκεζε ρώξνπ. 

 

 

Δξώηεκα 28 
ηελ παξάγξαθν 3.9 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.20) αλαθέξεηαη «…δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 ησλ 6kg». Σα 
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αγνξά είλαη δηαζέζηκνη ππξνζβεζηήξεο CO2 κφλν ησλ 5kg. Δίλαη απνδεθηνί αληί ησλ 
αληίζηνηρσλ 6kg; 
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Απάληεζε 28 

Θα είλαη απνδεθηνί ππξνζβεζηήξεο CO2 ηνπιάρηζηνλ 5 Kg. 

 

 

Δξώηεκα 29 
ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.67) αλαθέξεηαη φηη ν πίλαθαο ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πιεθηξνιφγην ζπλαγεξκνχ «32 δσλψλ κε νζφλε LCD». Δπίζεο δεηείηαη πίλαθαο 32 δσλψλ. Αθνξά ε απαίηεζε 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζε θάηη παξαπάλσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιφγν πίλαθα ζε φηη αθνξά ζηηο δψλεο ή αθνξά ζε 
πιεθηξνιφγην κε νζφλε LCD 32 ραξαθηήξσλ; 

Απάληεζε 29 

Η απαίηεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ αθνξά ηηο δεηνύκελεο 32 δώλεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πίλαθα 

ζπλαγεξκνύ θαη ε νζόλε ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη LCD. 

 

 

Δξώηεκα 30 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.48) δεηείηαη ρξφλνο κεηαγσγήο ίζνο κε ην κεδέλ. ε πεξίπησζε 

πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ δηάθνξα επηκέξνπο ζηνηρεία, ν ρξφλνο κεηαγσγήο εμαξηάηαη 
απφ ην ζηνηρεία ειέγρνπ ηεο κπαηαξίαο. Δθφζνλ ην ζηνηρείν απηφ αληρλεχεη ηάζε ζπζζσξεπηψλ εληφο ηνπ εχξνπο 
ξχζκηζήο ηνπ, επηηξέπεη ηε ξνή ελέξγεηαο απφ ηε κπαηαξία. χκθσλα κε ην παξαπάλσ θαη ηνπο λφκνπο ηεο 
ειεθηξνινγίαο ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζα ππάξρεη απξφζθνπηε παξνρή ηζρχνο απφ ην ζπζζσξεπηή εθφζνλ δελ 
ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραληζκνί ρακειήο ηάζεο ζπζζσξεπηψλ. Απνηειεί ην παξαπάλσ ηθαλή ηεθκεξίσζε ηεο 
απαίηεζεο; 

Απάληεζε 30 

Απνηειεί, εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο πξνζθέξεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα ηνπ 

εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 31 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.48) δεηείηαη ην ζχζηεκα UPS ηνπ Α.Γ,Η λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηα πξφηππα IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN62040-2, ΔΛ 50091-2. Σα παξαπάλσ πξφηππα νξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηαο (EMC) θαη αζθάιεηαο γηα ηα ζπζηήκαηα UPS. ηελ αγνξά δελ πξνζθέξεηαη 
εληαίν ζχζηεκα UPS κε έμνδν dc θαη ac. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ζπλδπαζκφο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 
Οη δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζπκκνξθψλνληαη κε δηαθνξεηηθά πξφηππα γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα (ΗEC 61000) θαη ηελ αζθάιεηα (IEC 62109-1). Θα γίλεη απνδεθηή σο ηζνδχλακε ε πξνζθφκηζε ησλ 
CE γηα ηελ θάζε επηκέξνπο ειεθηξηθή ζπζθεπή;  

Απάληεζε 31 

Θα γίλεη απνδεθηή, εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά θαη πξνζθέξεη ηελ 

απαηηνύκελε αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

 

 

Δξώηεκα 32 
ηελ παξάγξαθν 7.4.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.48) δεηείηαη «Γπλαηφηεηα εθθίλεζεο απφ ζπζζσξεπηέο δίρσο 
ηελ χπαξμε δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο». Θαιχπηεηαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξψηεζεο 27 
αλσηέξσ, φηη δειαδή εθφζνλ ε κπαηαξία είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ ηάζεο επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε απφ 
ηνπο ζπζζσξεπηέο; 

Απάληεζε 32 

Καιύπηεηαη. 

 

 

Δξώηεκα 33 
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.64) δεηείηαη Rack ζχκθσλν κε ην πξφηππν ΔΗΑ/ΣΗΑ 568 
CATEGORY 6. ηελ αγνξά δελ ππάξρεη δηαζέζηκν άδεην rack ρσξίο εμνπιηζκφ ην νπνίν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 
παξαπάλσ πξνδηαγξαθή. Θαιχπηεηαη ε παξαπάλσ απαίηεζε εθφζνλ φινο ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο εληφο 
ηνπ Rack ζπκκνξθψλεηαη κε ην ελ ιφγσ πξφηππν θαη’ ειάρηζηνλ; 

Απάληεζε 33 

Καιύπηεηαη. 
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Δξώηεκα 34 
ηελ παξάγξαθν 6.4.4 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.43) αλαθέξεηαη φηη ηα θσηηζηηθά εμσηεξηθνχ ρψξνπ ππεξάλσ 
ησλ ζπξψλ λα είλαη «κεηαιιηθά ή απφ πιαζηηθφ θαηάιιειν γηα έθζεζε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία». Θαιχπηεηαη 
ε παξαπάλσ απαίηεζε απφ θσηηζηηθφ κε πιηθφ θαηαζθεπήο Polycarbonate;  

Απάληεζε 34 

Καιύπηεηαη. 

 

 

Δξώηεκα 35 
ηελ παξάγξαθν 6.4.4 ηνπ παξαξηήκαηνο Η (ζει.43) δεηείηαη θσηηζηηθφ αζθαιείαο «θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε 
ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ». Ση δεηά απηή ε απαίηεζε ζε φηη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ π.ρ. 
πξνζηαζία IP ή άιιν; 

Απάληεζε 35 

Σα πξνζθεξόκελα θσηηζηηθά αζθαιείαο ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο κέηξσλ ππξαζθάιεηαο 

ηα νπνία θαη ελ ζπλερεία ζα εγθξηζνύλ από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 
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