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Τν παξόλ Τεύρνο Γηεπθξηλίζεωλ εθδίδεηαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 9.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξωηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαζώο θαη 
δηεπθξηλίζεηο ζηα ηεύρε ηνπ Γηαγωληζκνύ. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Γηεπθξηλίζεωλ ζεωξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

Δπηβεβαηώζηε όηη ε δεηνύκελε εθεδξεία 15% αθνξά θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ ζηελ άδεηα ηνπ 
ΔΒΙ ζηνπο θεληξηθνύο Server ηνπ ΚΔΛ (licensed data points) 

Απάντηση 1 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

Δρώτηση 2 

Δπηβεβαηώζηε όηη ην ΔΒΙ (server / station) ηνπ ΚΔΛ ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα 
δηαρεηξίδεηαη ην ηζηνξηθό θηλήζεωλ, ηωλ ρξεζηώλ ζηα ζηαζκαξρεία αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηωλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (station) ηεο επέθηαζεο. Γηα παξάδεηγκα λα ππάξρεη 
δηαζέζηκε πιεξνθνξία όηη ν ρξήζηεο  “Σηαζκάξρεο 1”  ελεξγνπνίεζε ην “Σελάξην θωηηάο 1” 
ζηηο 13:30 11/1/2019 ή έθαλε log-in ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό παξαθνινύζεζεο ζηηο 13:30 
11/1/2019. Η ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο από ηελ εθαξκνγή  ηνπ ΔΒΙ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Απάντηση 2 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

 

Δρώτηση 3 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επίηνηρωλ πηλάθωλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηωλ PLC 

Απάντηση 3 

Όρη, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηδαπέδηνη πίλαθεο κε θαηάιιειν IP ζύκθωλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο. 

 

Δρώτηση 4 

Οη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ ελζωκάηωζε ηωλ λέωλ ζηαζκώλ ζην θεληξηθό 
ζύζηεκα ΔΒΙ ζην Σύληαγκα είλαη ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ. 

Απάντηση 4 

Ναη. 

 

Δρώτηση 5 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζην θεληξηθό ΔΒΙ ηνπ Σπληάγκαηνο απαηηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο 
πηζηνπνηήζεηο; 
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a. Αλ λαη, πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο 

b. Αλ λαη ζα πξέπεη ην πηζηνπνηεηηθό λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνθάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο  - Τερληθή Πξνζθνξά»; 

Απάντηση 5 

Α. Ναη, απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο - παξόρνπ 
πξνο ηνλ αλάδνρν όηη είλαη ηθαλόο θαη απνδεθηόο λα πινπνηήζεη ην έξγν. 

Β. Ναη. 

 

Δρώτηση 6 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζηνπο ειεγθηέο HC900 ηνπ γεηηνληθνύ ζηαζκνύ Αγία Μαξίλα απαηηνύληαη 
ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηήζεηο; 

a. Αλ λαη, πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο 

b. Αλ λαη, ζα πξέπεη ην πηζηνπνηεηηθό λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνθάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο  - Τερληθή Πξνζθνξά»; 

Απάντηση 6 

Βι. απάληεζε εξώηεζεο 5. 

 

Δρώτηση 7 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηωλ εθεδξηθώλ ζεκείωλ ηεο εγθαηεζηεκέλεο άδεηαο ηνπ θεληξηθνύ 
ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην Σύληαγκα; 

a. Αλ λαη πόζα είλαη ηα δηαζέζηκα ειεύζεξα ζεκεία; 

b. Αλ όρη ε αλαβάζκηζε  - επέθηαζε ηεο άδεηο είλαη ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ; 

Απάντηση 7 

Όρη, δελ επηηξέπεηαη. 

Ναη, ε επέθηαζε ηεο άδεηαο είλαη ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ. 

 

Δρώτηση 8 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 13.3.1 Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Τερληθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ 
ηεύρνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε πεξαηηέξω ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην 
ηη ζεωξείηαη ωο παξόκνηα εκπεηξία. 

Απάντηση 8 

Σύκθωλα κε ηελ παξ. 13.3.1: «Ωο παξόκνηα εκπεηξία, ζεωξείηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, 
θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 
θηηξίωλ (BACS) ζε έξγν Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν». 

 

Δρώτηση 9 

Σηα ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ αλαθέξεηαη ε «αληηθαηάζηαζε ππαξρόληωλ πέληε server 
ζπζηήκαηνο BACS κε RACKS SERVER».  
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Οη δεηνύκελνη RACKS SERVER αθνξνύλ ην ζύζηεκα SICLIMAT ή ην EBI; 

Απάντηση 9 

Αθνξνύλ ην ζύζηεκα EBI. 

 

Δρώτηση 10 

Σηα ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ αλαθέξεηαη ε «πξνζζήθε δπν νζνλώλ εξγαζίαο ζηνπο 
ππάξρνληεο ζηαζκνύο εξγαζίαο ΚΔΛ». 

Η δεηνύκελε πξνζζήθε νζνλώλ εξγαζίαο αθνξά ζην ζύζηεκα SICLIMAT; 

Απάντηση 10 

Όρη, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε εμνπιηζκό θαη πξνζζήθεο / ηξνπνπνηήζεηο ζην πθηζηάκελν 
ζύζηεκα, αθνξνύλ ην ζύζηεκα BACS ηωλ επεθηάζεωλ, δει. ην ΔΒΙ ζε επίπεδν ΚΔΛ θαη 
ζηαζκαξρείωλ θαη ηωλ PLC HC900 ζε ηνπηθό επίπεδν όπνπ απαηηείηαη. 

 

Δρώτηση 11 

Σηα ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ αλαθέξεηαη ε απαίηεζε γηα SIL-2 ζην λέν ζύζηεκα.  

Ο ππάξρωλ εμνπιηζκόο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηωλ επεθηάζεωλ θαη δηαζπλδέζεωλ κε ην 
ζύζηεκα EBI, ζην νπνίν απαηηείηαη λα ελζωκαηωζεί θαη ε λέα επέθηαζε Πεηξαηά, θαιύπηεη ην 
SIL-2; 

Απάντηση 11 

Ο ππάξρνλ εμνπιηζκόο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζε ηνπηθό θαη 
θεληξηθό επίπεδν έρεη πηζηνπνηεζεί από αλεμάξηεην αμηνινγεηή ωο SIL-2. Οπνηεζδήπνηε 
πξνζζήθεο / ηξνπνπνηήζεηο θαη εξγαζίεο ζε εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό ηνπ αλαδόρνπ ζην 
ππάξρνλ ζύζηεκα θαζώο θαη ζπλδπαζηηθά ν όπνηνο λένο εμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό 
απαηηεζνύλ γηα ηελ επέθηαζε πξνο Πεηξαηά ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε έλα λέν ζπλνιηθά 
ζύζηεκα BACS ην νπνίν ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί ζε επίπεδν αζθαιείαο SIL-2. 

 

Δρώτηση 12 

Τν εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθό είλαη SIL-2; Αλ όρη, γίλνληαη απνδεθηέο ιύζεηο νη νπνίεο ζα 
«αλαβαζκίδνπλ» ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό; 

Απάντηση 12 

Ναη, είλαη SIL-2. 

 

Δρώτηση 13 

Τν ππάξρνλ ινγηζκηθό EBI έρεη επάξθεηα από πιεπξάο άδεηαο γηα ηελ πξνζζήθε ηωλ 
ζεκάηωλ ηωλ λέωλ ζηαζκώλ; 

Απάντηση 13 

Βιέπε απάληεζε εξώηεζεο 7. 
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Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
Β1. ΣΔΤΥΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
Β1.1 Άρθρο 27.4 
 
Γιάρκεια ασυάλισης: Η επζύλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο αξρίδεη, από ηελ πξνζθόκηζε 
ηνπ πξώηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Σπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ Κηηξίωλ ηεο Δπέθηαζεο 
Πεηξαηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ θαη ιήγεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξωηνθόιινπ Οξηζηηθήο 
Παξαιαβήο λήξη τηρ πεπιόδος εγγςημένηρ λειτοςπγίαρ. 
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