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Τν παξόλ Σεύτος Διεσκρινίσεων 2 εθδίδεηαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 
9.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξωηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Σεύτοσς Διεσκρινίσεων 2 ζεωξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

Λακβάλνληαο γλώζε ζήκεξα, από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. ηνπ ηεύρνπο ηωλ 
δηεπθξηλήζεωλ θαζώο θαη ηωλ ζπλεκκέλωλ αξρείωλ ηνπ γηα ηνλ δηαγωληζκό κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΚΣΙΡΙΩΝ (BACS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ KAΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» κε 
θωδηθό αλαθνξάο: RFP-327/17, θαη ζε ζπλέρεηα:  

1) Τεο ξεηήο απαίηεζεο εθ κέξνπο ηεο Αηηηθό Μεηξό γηα δηαζύλδεζε ηνπ λένπ έξγνπ 
κε ην πθηζηάκελν SCADA SIL2.  

2) Τωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ απάληεζε 5 ηνπ ηεύρνπο δηεπθξηλίζεωλ όηη πξόθεηηαη γηα 
εηδηθή εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε εηδηθά γηα ην Βαζηθό Έξγν από ηελ Engineering 
SpA ζε δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows & Linux) θαη δύν frameworks (DotNet 
& Qt).  

Θα ζέιακε λα καο δηεπθξηλίζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εμαζθαιηζηεί ν Αλάδνρνο ηνπ 
λένπ έξγνπ από ηελ Αηηηθό Μεηξό γηα ύπαξμε άδεηαο ρξήζεο, δπλαηόηεηαο επέθηαζεο, 
ελεκέξωζεο, ηεθκεξίωζεο θαη δπλαηόηεηαο παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνύ θιπ., δεδνκέλνπ 
όηη ηειηθά βάζεη ηωλ αλαθεξόκελωλ πξόθεηηαη γηα κία εηδηθή εθαξκνγή θαη όρη γηα έλα 
επώλπκν εκπνξηθό πξνϊόλ.  

Απάντηση 1 

Η Αηηηθό Μεηξό ζα δηαζθαιίζεη ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 
ε ζύλδεζε κε ην αξρηθό ζύζηεκα BACS ηνπ βαζηθνύ έξγνπ. 

 

Ερώτηση 2 

Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
δεηνύκελεο ζπκβαηόηεηαο SIL 2 ηνπ βαζηθνύ έξγνπ θαη ηεο επέθηαζήο ηνπ, ε ρξήζε ίδηνπ 
εμνπιηζκνύ κε απηόλ ηνπ βαζηθνύ έξγνπ ζηελ πξνζθεξόκελε επέθηαζε ηόζν ζε ηνπηθό όζν 
θαη ζε θεληξηθό επίπεδν. 

Απάντηση 2 

Θα πξέπεη λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, αλαβαζκίζεηο, πξνζζήθεο ή λα 
παξαζρεζεί λένο εμνπιηζκόο, όρη απαξαίηεηα ν ίδηνο αιιά κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
δπλαηόηεηεο όπωο ν αξρηθόο ζην Βαζηθό Έξγν, πνπ ζα είλαη ζύκθωλνο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηωλ πξνδηαγξαθώλ εμαζθαιίδνληαο κέζω ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα παξέρεηε από 
αλεμάξηεην αμηνινγεηή όηη ην ζύζηεκα ζα ζπλερίζεη λα έρεη επίπεδν αζθάιεηαο SIL-2 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζεωξνύληαη θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ 
εγθαηαζηάζεωλ θαη επηβαηώλ, ηόζν γηα ην Βαζηθό Έξγν όζν θαη γηα ηελ επέθηαζε, θαη κε έλα 
θεληξηθό ζύζηεκα ζε επίπεδν Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο. 

 

Ερώτηση 3 

Παξαθαιώ λα καο γλωζηνπνηήζεηε ηα εμήο ζηνηρεία γηα ην SCADA Cimplicity:  

1. Δάλ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλα ηα πξωηόθνιια επηθνηλωλίαο Modbus θαη OPC;  
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2. Δάλ ε εγθαηεζηεκέλε άδεηα έρεη πεξηνξηζκό ζε ρξήζηεο ή ζηαζκνύο εξγαζίαο ώζηε 
λα γλωξίδνπκε αλ πξέπεη λα πξνϋπνινγίζνπκε θόζηνο επέθηαζεο αδείαο.  

Απάντηση 3 

1. Τα πξωηόθνιια επηθνηλωλίαο Modbus θαη OPC είλαη εγθαηεζηεκέλα. 

2. Όρη, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζε ρξήζηεο ή ζηαζκνύο εξγαζίαο. 

 

Ερώτηση 4 

Σην ηεύρνο δηαθήξπμεο παξάγξαθνο 13.3.1 αλαθέξεηαη ν όξνο BACS. Παξαθαιώ 
επηβεβαηώζηε όηη ζύζηεκα BACS λνείηαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2 ηνπ 
ηεύρνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηε 
κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ 
ζεξάγγωλ θαη ζελαξίωλ απόθξηζεο θαη απαγωγήο θαπλνύ ζε πεξίπηωζε θωηηάο ζε 
ζηαζκνύο ή ζήξαγγεο.  

Απάντηση 4 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

 

Ερώτηση 5 

Δπηβεβαηώζηε όηη ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηωλ 
ζπζηεκάηωλ απηνκαηηζκώλ θαη ειέγρνπ θηηξίωλ (BACS) ζηνπο ζηαζκνύο ηνπ κεηξό ηεο 
Αζήλαο θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ην ζύζηεκα ΑΣΣΚ – ΟΑΣΑ κπνξεί λα ζεωξεζεί ωο παξόκνηα 
εκπεηξία, αθόκα θαη αλ δελ πεξηιακβάλεη κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ ζεξάγγωλ θαη ζελαξίωλ απόθξηζεο θαη απαγωγήο 
θαπλνύ ζε πεξίπηωζε θωηηάο ζε ζηαζκνύο ή ζήξαγγεο.  

Απάντηση 5 

Όρη, δε κπνξεί λα ζεωξεζεί ωο παξόκνηα εκπεηξία, ιόγω ηνπ όηη ην πεξηγξαθόκελν έξγν 
ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο είλαη πνιύ πην ζύλζεην, κε ηνπηθό έιεγρν πνιιαπιώλ Η/Μ 
ζπζηεκάηωλ ζε ζηαζκνύο, δηαθιαδώζεηο, θξέαηα θαη ζήξαγγεο, θεληξηθό έιεγρν ζην ΚΔΛ, 
επηθνηλωλία θαη κεηάδνζε δεδνκέλωλ γηα ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία κεηαμύ ζηαζκώλ ηδηαίηεξα 
ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο, θαη απηά ζε εμ’ αξρήο πινπνίεζε, ελώ ην έξγν πνπ αθνξά ην 
ΑΣΣΚ-ΟΑΣΑ απνηειεί πεξηνξηζκέλε ηξνπνπνίεζε ελόο ήδε εγθαηεζηεκέλνπ, επξύηαηα 
δνθηκαζκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ερώτηση 6 

Αλαθνξηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ηερληθήο ηθαλόηεηαο, δηεπθξηλίζηε εάλ ωο 
νινθιεξωκέλε πξνκήζεηα λνείηαη ε επηηπρεκέλε παξάδνζε ηνπ έξγνπ ή ζα πξέπεη λα έρεη 
δηέιζεη απξνβιεκάηηζηα ην θαζνξηζκέλν από ηελ εθάζηνηε ζύκβαζε ρξνληθό δηάζηεκα 
θαιήο ιεηηνπξγίαο;  

Απάντηση 6 

Ωο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ηερληθήο ηθαλόηεηαο, λννύληαη ε επηηπρεκέλε κειέηε, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, πηζηνπνίεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ. 
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Ερώτηση 7 

Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε επηπιένλ ηα παξαθάηω:  

1. Τνλ αθξηβή ηύπν ηνπ εμνπιηζκνύ ηωλ IPC & VDU πνπ γίλεηαη ρξήζε ζηνπο OCC 
WS<A> & <B> αληίζηνηρα, θαζώο από ηα ηεύρε πξνθύπηεη ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο 
αληίζηνηρωλ πιηθώλ ζηηο επεθηάζεηο. 

2. Τνλ ηύπν ηνπ πξωηνθόιινπ θαη αλ είλαη αλνηρηό γηα ρξήζε από ηξίηνπο. Ο όξνο 
πξωηόθνιιν-safety protocol αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 5.11 ηνπ παξαξηήκαηνο 
CBACS, ην νπνίν εζηάιε ζπκπιεξωκαηηθά κε ην ηεύρνο δηεπθξηλίζεωλ, όπωο θαη 
ζε άιια ζεκεία ηωλ ηεπρώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ 
ειεγθηώλ θαη ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ ειέγρνπ. 

Απάντηση 7 

1. Δπηζπλάπηνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (data sheet).  

2. Δπί ηνπ παξόληνο, ν ηύπνο ηνπ πξωηνθόιινπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαη ζα δνζεί 
ζηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, επηβεβαηώλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα αλνηρηό πξωηόθνιιν.  
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