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Σν παξόλ Σεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 ηεο 
Δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
Ερώηηζη 1 

ύκθσλα κε πξνεγνύκελε δηαθήξπμε ηνπ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ κε RFP-189/08 (αλαβάζκηζε 
DLT θαη επέθηαζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζηαζκώλ) θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
P_DP270000, ν νξγαληζκόο ζαο, δεηνύζε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο DLT. Δεδνκέλνπ όηη 
ζηε λέα δηαθήξπμε RFP-301/16, θάζε επέθηαζε ηνπ DLT, γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ 
θπθισκάησλ ζην έξγν ηνπ ΟΑΑ, απαηηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αλαβάζκηζεο, 
παρακαλάμε διεσκρινίζηε μας, αν έτοσν θορηφθεί ηα λογιζμικά ηης ηελεσηαίας 
έκδοζης R11.2 ζηο ηηλεθφνικό κένηρο Alcatel, αποηέλεζμα ηης σλοποίηζης ηοσ 
έργοσ RFP-189/08 ή θα πρέπει η αναβάθμιζη να προζθερθεί εκ νέοσ (ζε ασηή ηην 
περίπηωζη ο οργανιζμός ζας, θα τρεωθεί εις διπλούν μια αναβάθμιζη ;; δηλαδή μια θορά 
από ηην σλοποίηζη ηοσ έργοσ ηοσ RFP-189/08 και μια δεύηερη από ηην σλοποίηζη ηοσ έργοσ 
ηοσ RFP-301/16;)    

Απάνηηζη 1 

ηελ πξνζθνξά ζαο ζα πεξηιάβεηε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ, όπσο δεηείηαη από ηα 
ηεύρε. Η ΑΜ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ηνπ Αλαδόρνπ ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά, 
πνπ έπνληαη ησλ εξγαζηώλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηε 
λνκνζεζία θαη ζηε ζύκβαζε ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά.   

 

Ερώηηζη 2 

ην ελ ιόγσ RFP-301/16, δελ αλαθέξεηαη ζαλ απαίηεζε όηη, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη 
λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ νίθνπ ALCATEL-LUCENT (μιας και ηο ζύζηημα DLT 
είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ALCATEL-LUCENT). Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη, η 
αναβάθμιζη ηοσ ζσζηήμαηος είναι πολύ ζοβαρή εξγαζία πνπ αλ ππάξμεη αζηνρία ζα 
ππάξμεη αζηνρία θαη ζα απελεξγνπνηεζεί όιε ε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΕΣΡΟ, ε ελ ιόγσ πινπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ππό ηελ αηγίδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη 
κόλνλ από πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγάηε απηνύ. Γηα ην ιόγν απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνύλ εξαζηηερληζκνί κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ 
πξνηείλνπκε, εθηόο ησλ άιισλ, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ νίθνπ ALCATEL-
LUCENT. 

Παρακαλούμε διεσκρινίζηε μας αν ο σπουήθιος ζσνεργάηης πρέπει να είναι 
πιζηοποιημένος ζσνεργάηης ηοσ οίκοσ ALCATEL-LUCENT. 



 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ (DLT) ΣΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ 

ΟΑΑ» 

 
ΣΕΤΥΟ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

 
 

RFP-301/16 
Α.. 29899 

 

 ελ. 3 από 3 

Απάνηηζη 2 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη πνηνηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κε αμηνπηζηία θαη 
αζθάιεηα.  
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