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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 9.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.   ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δπώηηζη 1 

Οη ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη δελ είλαη αξθεηέο γηα ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
πξνζέγγηζε ηεο δηαζύλδεζεο από ηξίηε εηαηξεία πέξαλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο. ύκθσλα κε 
ηα παξαπάλσ δεηνύκε ηελ παξνρή βαζηθώλ ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ όπσο ε δνκή θαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (κάξθα, κνληέιν, αξρηηεθηνληθή, 
δηάγξακκα κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο) αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο δηαζύλδεζεο ώζηε λα είλαη 
δπλαηή ε εθπόλεζε πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά.  

Απάνηηζη 1 

Όια ηα παξαπάλσ θαιύπηνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ επόκελσλ εξσηήζεσλ (3 έσο 8). 

 

Δπώηηζη 2 

ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην άξζξν 13.3.1 ηεο δηαθήξπμεο 
αλαθέξεηαη: 

13.3.1 Ελάτιζηες Προϋποθέζεις Τετνικής Ικανόηηηας 

Οι Διαγωνιζόμενοι προκειμένοσ να ζσμμεηέτοσν ζηον παρόνηα Διαγωνιζμό θα 
πρέπει να διαθέηοσν παρόμοια εμπειρία με ηην δημοπραηούμενη προμήθεια, καηά 
ηην τρονική περίοδο 2007-2017. 

Ως παρόμοια εμπειρία, θεωρείηαι η μελέηη, προμήθεια, καηαζκεσή και θέζη ζε 
λειηοσργία ενός ηοσλάτιζηον ζσζηήμαηος ασηομαηιζμού και ελέγτοσ κηιρίων (BACS) 
ζε έργο Μεηρό με ηοπικό και κενηρικό έλεγτο. 

Ζ αλσηέξσ απαίηεζε πεξηνξίδεη θαηά πνιύ ηνλ αξηζκό ησλ εηαηξεηώλ πνπ κπνξνύλ λα 
ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό. 

Γεδνκέλνπ όηη ζηελ Διιάδα έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη νινθιεξσζεί κόλνλ ην έξγν ηνπ Μεηξό 
ηεο Αζήλαο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πεξηνξίδνληαη ζηνπο αλαδόρνπο αληίζηνηρσλ έξγσλ ζην 
Μεηξό ηεο Αζήλαο γεγνλόο ην νπνίν δελ δηαζθαιίδεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ αθνύ πεξηνξίδεη 
δξαζηηθά ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνλ αληαγσληζκό ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

Δπεηδή παξόκνηα µε ην δεκνπξαηνύκελν έξγα είλαη θαη ηα έξγα ησλ νδηθώλ θαη 
ζηδεξνδξνκηθώλ ζεξάγγσλ, νη έρνληεο εκπεηξία ζε απηνύ ηνπ είδνπο έξγα δελ πξέπεη λα 
απνθιεηζηνύλ από ηνλ δηαγσληζκό. 

Ζ εηαηξεία µαο θαηαζθεύαζε πιεζώξα έξγσλ απηνκαηηζκνύ θαη ζα αξθεζηνύκε λα 
παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «Δγναηία Οδόρ: Ανάπηςξη 
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εθαπμογών SCADA/TMS και εκηέλεζη ςπολειπομένων Η/Μ επγαζιών ζηο ημήμα Α/Κ 
Ηγοςμενίηζαρ έωρ Α/Κ Ιωαννίνων», πποϋπολογιζμού μελέηηρ 10,000,000,00 € . 

Σν έξγν θαηαζθεπάζηεθε ηελ πεξίνδν 2010-2013 θαη πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα 
ζπζηήκαηα: 

1. Φσηεηλή ζεκαηνδόηεζε  

2. ΗΡ ηειεθσλία ‒ Σειεόξαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο  

3. πζηήκαηα επηθνηλσληώλ  

4. Αεξηζκόο ζεξάγγσλ  

5. πζηήκαηα ειέγρνπ  

6. Ππξαλίρλεπζε θαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία  

Σα ζπζηήκαηα 3,4,5 πεξηιάκβαλαλ ιεηηνπξγίεο θαη εμνπιηζκό παλνκνηόηππα µε απηά ηεο 
δεκνπξαηνύκελεο πξνκήζεηαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα ζπζηήκαηα: 

 Δλεξγόο εμνπιηζκόο ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ : 50 µεηαγσγείο από ηνπ νπνίνπο νη 18 
1.000 Mbps  

 170 ρηιηόκεηξα νπηηθήο ίλαο  

 42 πίλαθεο PLC µε πάλσ από 4.500 ζεκεία (D I/O, A I/O) θαη δεθάδεο ζεηξηαθέο 
επηθνηλσλίεο µε άιια ζπζηήκαηα (πίλαθεο ηζρύνο, UPS, Ζ/Ε θιπ). 

Από ηα 42 PLC ηα 7 ήηαλ µε ιεηηνπξγία Redundancy (δηπιέο CPU)  

 Γπν ζπζηήκαηα SCADA εγθαηεζηεκέλα ην θαζέλα ζε δπν servers hot standby γηα ηελ 
επνπηεία, έιεγρν, ιεηηνπξγία θαη αξρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ ζην ζύλνιν ηεο νδνύ κήθνπο 
70 Km. 

 Πέληε ηνπηθά ζπζηήκαηα SCADA (έλα ζε θάζε Κέληξν Διέγρνπ ήξαγγαο) µε 
δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ζελαξίσλ αεξηζκνύ, ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ησλ 
ζελαξίσλ ππξθαγηά, αεξηζκνύ θιπ. 

 Λνγηζκηθό ησλ PLC γηα ην έιεγρν ηνπ αεξηζκνύ, ηνπ θσηηζκνύ θαη ηνπ ζρεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ ησλ ζεξάγγσλ (Α/ ππξόζβεζεο, Ππξαλίρλεπζε, Ζ/Ε θιπ). 

ελάξηα αεξηζκνύ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, εθθέλσζεο ησλ ζεξάγγσλ θιπ  

 Λνγηζκηθό γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηηξίσλ ησλ Κέληξσλ Διέγρνπ εξάγγσλ  

 Λνγηζκηθό TMS (Traffic Management System) γηα ην ζύλνιν ηεο νδνύ γηα ηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ηηο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο µε ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ 
ζεκαηνδόηεζεο. 

 Δλνπνίεζε, ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ SCADA ηξηώλ αλεμαξηήησλ ζπζηεκάησλ (δπν 
πθηζηάκελσλ θαη ηνπ λένπ) µε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά παξακεηξνπνίεζεο (WinCC, 
Genesis)  

 Ζ κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζπλέηαμε ε εηαηξεία µαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
πεξηιάκβαλε ηνπιάρηζηνλ 10.000 ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα επηθνηλσληώλ. 
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Λακβάλνληαο ππ' όςε ηα αλσηέξσ δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη απαίηεζε ηνπ ππό 
δεκνπξάηεζε έξγνπ ε νπνία λα µελ απνηεινύζε απαίηεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δγλαηίαο Οδνύ 
πνπ θαηαζθεπάζακε θαη ζαο παξνπζηάζακε ζπλνπηηθά. 

Σπρόλ ηζρπξηζκόο όηη κπνξνύκε λα πάξνπκε κέξνο µε δάλεηα εκπεηξία είλαη αβάζηκνο 
επεηδή ε δάλεηα εκπεηξία έρεη θόζηνο θαη ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα αγνξάζνπκε εκπεηξία γηα 
έλα έξγν ην νπνίν είλαη ζαθώο ππνδεέζηεξεο πνιππινθόηεηαο, έθηαζεο θαη απαηηήζεσλ ζε 
ζρέζε µε απηό πνπ θαηαζθεπάζακε. Μάιινλ πξόθεηηαη γηα παξαινγηζκό. 

Άιισζηε ε δάλεηα εκπεηξία ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 19 ηεο δηαθήξπμεο θαζηζηά άλεπ 
νπζίαο ηελ ζπκκεηνρή ζην έξγν θάλνληαο ρξήζε δάλεηαο εκπεηξίαο. 

Δπεηδή : 

 Ζ εηαηξεία µαο θαηαζθεύαζε παξόκνην έξγν κεγαιύηεξεο πνιππινθόηεηαο, έθηαζεο θαη 
παξνµνίσλ απαηηήζεσλ  

 Ο απνθιεηζκόο ηεο εηαηξείαο µαο από ηνλ δηαγσληζκό ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληά µαο θαη παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ  

 Ζ δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιιεη ηελ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 
ζπκκεηνρή δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα λα εθηειέζνπλ ην έξγν. 

Εεηάκε  

 Να ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 13.3.1 ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ζηελ 
εηαηξεία µαο λα πάξεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ έξγνπ. 

 Μηα δηαηύπσζε ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13.3.1 ζα κπνξνύζε λα είλαη ε 
αθόινπζε: 

"Ως παρόμοια εμπειρία θεωρείηαι η μελέηη, προμήθεια, καηαζκεσή και θέζη ζε λειηοσργία 
ενός ηοσλάτιζηον ζσζηήμαηος ασηομαηιζμού και ελέγτοσ ζε έργο Μεηρό είηε οδικών 
ζηράγγων µε ηοπικό και κενηρικό έλεγτο". 

Απάνηηζη 2 

ύκθσλα κε ην άξζξν 13.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο: «Ωο παξόκνηα εκπεηξία, ζεσξείηαη ε κειέηε, 
πξνκήζεηα, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ 
θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζε έξγν Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.» 

Ζ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ άξηηα θαη έληερλε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζην εμεηδηθεπκέλν έξγν ηεο, απαηηεί θαηά πάγηα 
ηαθηηθή ηεο, ε εκπεηξία ησλ ζπκκεηερόλησλ λα είλαη ζε έξγα κεηξό.  

πλεπώο, ε παξ. 13.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο παξακέλεη σο έρεη, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ 
ιόγσ απαίηεζε απνηειεί επηινγή ηεο ΑΜ θαη νπζηαζηηθό όξν ηεο Γηαθήξπμεο, ν νπνίνο δελ 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί.  

 

Δπώηηζη 3 

Δπηβεβαηώζαηε όηη νη ειεγθηέο HVAC θαη ινηπώλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ησλ ζηαζκώλ ηνπ 
βαζηθνύ έξγνπ δελ απαηηείηαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο ζηαζκνύο ηεο 
επέθηαζεο. ε πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο παξέρεηαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη’ ειάρηζηνλ θσδηθνύο πξντόλησλ, πξσηόθνιιν ή/θαη 
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πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, δνκή δηθηύνπ θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο.  

Απάνηηζη 3 

Οη PLC γηα ην HVAC θαη ηα Ζ/Μ ελόο ζηαζκνύ ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα θαη δελ απαηηείηαη λα 
επηθνηλσλνύλ κε ηνπο παξαθείκελνπο ζηαζκνύο.  

Ο εμνπιηζκόο BACS (π.ρ. PLC γηα ΟΣΔ, BSF, SAF) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο 
αεξηζκνύ ζε έθηαθηε αλάγθε απαηηείηαη, βάζεη ησλ ζπκβαηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ Βαζηθνύ 
Έξγνπ, λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε παξαθείκελνπο ζηαζκνύο. 

Ζ επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην πξσηόθνιιν Ethernet TCP/IP. 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ δηθηύνπ, παξαθαινύκε λα αλαηξέμεηε ζην ελζσκαησκέλν ηεύρνο 
αξρηηεθηνληθήο 1G00PS250R789B, ζρήκα 3-3 πλνιηθό BACS θαη ζρήκα 3-5 αξρηηεθηνληθή 
πιηθνύ εμνπιηζκνύ CBACS. 

 

Δπώηηζη 4 

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

1. Λεπηνκεξή ζηνηρεία έθδνζεο θαη αδεηώλ ρξήζεο (Version and License scheme)  

2. Υσξεηηθόηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ Cimplicity.  

2.1. Τπάξρεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ ώζηε λα δύλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηα επηπιένλ 
ζεκεία ηεο επέθηαζεο ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ.  

3. Δγθαηεζηεκέλα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο κε άκεζε δπλαηόηεηα ρξήζεο ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε επέθηαζεο αδείαο. 

Απάνηηζη 4 

1. Ζ έθδνζε ηνπ Cimplicity είλαη ε πιένλ πξόζθαηε έθδνζε (v10). 

2. Ναη. Ζ άδεηα ρξήζεο γηα ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) είλαη: HMI Cimplicity 
UNLIMITED. 

3. Δμαξηάηαη από ην PLC πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ επέθηαζε. ηνπο θύξηνπο 
πξνκεζεπηέο PLC, νη νδεγνί (drivers) ήδε πεξηιακβάλνληαη ζην ζύζηεκα Cimplicity, 
αιιά ζε πεξίπησζε κηθξώλ πξνκεζεπηώλ ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ε αγνξά νδεγώλ. 

 

Δπώηηζη 5 

ρεηηθά κε ην SIL2 SCADA Βαζηθνύ έξγνπ παξαθαιώ λα καο γλσζηνπνηήζεηε ηα εμήο :  

1. Λεπηνκεξή ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη’ ειάρηζηνλ: Δκπνξηθή νλνκαζία απηνύ, 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, έθδνζε, θσδηθνί πξντόλησλ πνπ ην πινπνηνύλ, ηύπνο θαη 
αξηζκόο αδεηώλ ρξήζεο, δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ θ.ι.π.  

2. Γνκή δηθηύνπ ηππηθνύ ζηαζκνύ  

3. Γνκή δηθηύνπ κεηαμύ ζηαζκώλ θαη ΚΔΛ / ECR  

4. Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ ηύπν ειεγθηώλ πνπ πινπνηνύλ ηα ζελάξηα SIL2 
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη’ ειάρηζηνλ θσδηθνύο πξντόλησλ, θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θ.α.. 
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5. Γνκή δηθηύνπ δηαζύλδεζεο ησλ ειεγθηώλ πνπ πινπνηνύλ ηα ζελάξηα ζε ζπλδπαζκό θαη 
κε ην SIL2 SCADA.  

6. Γηάγξακκα ξνήο πιεξνθνξίαο κε πεξηγξαθή πξσηνθόιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο  

6.1. Σππηθόο ζηαζκόο (SIL2 SCADA θαη ειεγθηέο)  

6.2 Μεηαμύ ζηαζκώλ Ν θαη Ν+1 (SIL2 SCADA θαη ειεγθηέο)  

6.3 ΚΔΛ / ECR SIL2 SCADA θαη ζηαζκώλ  

7. Πνηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδεη ?  

8. Σν SIL2 SCADA έρεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπζηήκαηα, πιηθά, ειεγθηέο άιισλ 
θαηαζθεπαζηώλ πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ.  

Απάνηηζη 5 

1. 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) γηα ιόγνπο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ IEC61508 & CENELEC όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο 
αζθάιεηαο SIL2.  

Γηα ηε δηακόξθσζε λέσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ζην ΚΔΛ θαη ζηηο SMR, ζα παξαζρεζνύλ 
νδεγίεο θαη θπιιάδηα ρξήζεο κεηά ην πέξαο ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (DFD) γηα ηε 
δηακόξθσζε π.ρ. λέσλ ζεκείσλ, ζπλαγεξκώλ θιπ. κνλαδηθώλ γηα θάζε ζηαζκό.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεη δηακόξθσζε θαη 
παξακεηξνπνίεζε ηεο γεληθήο εθαξκνγήο γηα θάζε κεκνλσκέλν ζηαζκό.  

ην ΚΔΛ ππάξρνπλ δύν ζηαζκνί εξγαζίαο (έλαο κε Linux, έλαο κε Windows). ηηο SMR 
ππάξρεη κηα ηνπηθή εθαξκνγή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό, ε νπνία 
βαζίδεηαη ζε framework πνπ ελαιιάζζεηαη από έλα ζηαζκό ζηνλ επόκελν (π.ρ. ζε έλαλ 
ζηαζκό είλαη Linux+Qt θαη ζηνλ παξαθείκελν είλαη Windows+DotNet).  

Ωζηόζν, επηζεκαίλνπκε όηη νπνηαδήπνηε λέα εμέιημε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ 
αμηνιόγεζε SIL2 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην Βαζηθό Έξγν. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα 
πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ δνθηκέο επαιήζεπζεο (δνθηκέο επαλαθνξάο) θαη ηειηθά λα 
πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιόγεζε delta SIL2 γηα ην ζύλνιν ηεο γξακκήο (Βαζηθό Έξγν + 
Δπέθηαζε).  

Ζ αλσηέξσ απαίηεζε γηα αμηνιόγεζε ιόγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελν θαη ήδε 
αμηνινγεζέλ ζύζηεκα ηζρύεη πάληνηε γηα ηηο επεθηάζεηο, ηόζν ζε επίπεδν εθαξκνγώλ 
COTS, όζν θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ.  

2. αο παξαπέκπνπκε ζηα ζρέδηα 1G00PS250R789B, 1G00PS250C702 θαη 
1G00PS258C702.  

3. αο παξαπέκπνπκε ζηα ζρέδηα 1G00PS250R789B, 1G00PS250C702 θαη 
1G00PS258C702.  

4. Όζνλ αθνξά ηα ζελάξηα αεξηζκνύ ζεξάγγσλ, νη PLC είλαη Schneider Electric M580 
family Safety.  

5. αο παξαπέκπνπκε ζηα ζρέδηα 1G00PS250R789B θαη 1G00PS258C702.  
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6. Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηα ζρέδηα 1G00PS250R789B θαη 
1G00PS258G105. 

7. αο παξαπέκπνπκε ζην Σεύρνο Πξνδηαγξαθήο Αξρηηεθηνληθήο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξσηνθόιινπ Αζθαιείαο: 1G00PS258G105 

8. Όζνλ αθνξά ην Βαζηθό Έξγν, δηακνξθώλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα έρεη δπλαηόηεηα 
επηθνηλσλίαο κε ην Electric PLC M580 ηεο Schneider (πηζηνπνηεκέλν γηα εθαξκνγέο 
SIL3), γηα ην νπνίν ππάξρεη ζρεηηθόο νδεγόο (driver).   

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιν PLC, ζα πξέπεη είηε λα αγνξάζεηε, είηε λα αλαπηύμεηε ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν νδεγό, νύησο ώζηε λα κπνξεί ην ζύζηεκα λα επηθνηλσλεί. 

 

Δπώηηζη 6 

ηελ παξάγξαθν 4.1 Βαζηθό Έξγν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, αλαθέξεηαη όηη :  

Όια ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνύ εξάγγσλ ειέγρνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA κε ηελ 
εκπνξηθή νλνκαζία Cimplicity ηεο εηαηξίαο GE. Ωζηόζν είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ 
ζπζηεκάησλ Αεξηζκνύ εξάγγσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
πνπ θέξεηαη λα δηαρεηξίδεηαη ην αλεμάξηεην ζύζηεκα SIL2 SCADA.  

1. Γηεπθξηλίζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιεινεπηδξνύλ ηα δύν ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνο 
ηνλ ίδην εμνπιηζκό.  

2. Τπάξρεη επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δπν SCADA  

Απάνηηζη 6 

1. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθώλ εληνιώλ πξνεξρνκέλσλ από ην SIL 2 BACS θαη ην SIL 0 
BACS, ην PLC πεδίνπ ζα δώζεη κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζην SIL 2 BACS. Σν PLC 
πεδίνπ αλαθόπηεη θαη απνξξίπηεη (σο κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο αζθαιείαο SIL 3) εληνιέο 
από ην SIL 0 BACS, ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηνλ αζθαιή δηαρσξηζκό, όπσο ζπζηήλεηαη 
ηδηαίηεξα από ηα πξόηππα IEC 61508 θαη CENELEC EN50128 γηα ζπζηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ αζθάιεηα.  

2. Όρη, γηα λα ππάξρεη αζθαιήο δηαρσξηζκόο, όπσο ππαγνξεύεηαη από ηα πξόηππα 
IEC61508 θαη CENELEC. 

 

Δπώηηζη 7 

ηε ζει. 6/85 ηνπ ηεύρνπο "Πξνδηαγξαθή κειεηώλ, επηδόζεσλ, πιηθώλ θαη εξγαζηώλ" ζην 1.3 
γίλεηαη αλαθνξά όηη "ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο 
αλαβαζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο - ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη- ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο BACS βαζηθνύ έξγνπ".  

Δπίζεο ζην θεθ. 6.2 ηνπ ηεύρνπο "Πξνδηαγξαθή κειεηώλ, επηδόζεσλ, πιηθώλ θαη εξγαζηώλ" 
γίλεηαη αλαθνξά γηα ρξήζε ζην BACS ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ δύν ινγηζκηθώλ SCADA. 

Σέινο ζην θεθ. 6.2 ηνπ ηεύρνπο "Πξνδηαγξαθή κειεηώλ, επηδόζεσλ, πιηθώλ θαη εξγαζηώλ" 
δεηείηαη ε δηαζύλδεζε από ηνλ αλάδνρν ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ζηαζκώλ θαη ζεξάγγσλ κε ην 
αξρηθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ Cimplicity αιιά θαη κε ην SIL2 SCADA. 





 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΙΡΙΩΝ (BACS)  

ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ  
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ » 

 
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   
 

 

RFP-327/17 

Α..  48966 

 

 ελ. 8 από 9 

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ηνλ αθξηβή αξηζκό, ηύπν, αξρηηεθηνληθή θαη εθδόζεηο ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ινγηζκηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ηνπ βαζηθνύ έξγνπ, θαζώο επίζεο θαη 
ηνλ ινηπό εμνπιηζκό hardware ηόζν ζε επίπεδν ΚΔΛ & ECR, όζν θαη ζε επίπεδν ζηαζκώλ. 

Απάνηηζη 7 

αο παξαπέκπνπκε ζηα ζρέδηα 1G00PS250R789B, 1G00PS250C702 θαη 
1G00PS258C702. 

 

Δπώηηζη 8 

ηε ζει. 17/85 ηνπ ηεύρνπο "Πξνδηαγξαθή κειεηώλ, επηδόζεσλ, πιηθώλ θαη εξγαζηώλ" ζην 
θεθ. 6.1 γίλεηαη αλαθνξά όηη εληόο ηεο Αίζνπζαο Τπεύζπλνπ ηαζκνύ (θαη αληίζηνηρα ζην 
ΚΔΛ) βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν PLC, PLC Panel θαη ζηαζκόο εξγαζίαο κε ζθνπό ηελ 
παξαθνινύζεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ην θαηά πόζν ζεσξείηαη απαξαίηεην εληόο ηεο Αίζνπζαο Τπεύζπλνπ 
ηαζκνύ (θαη αληίζηνηρα ζην ΚΔΛ), λα εγθαηαζηαζεί επηπιένλ PLC γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ κε 
ην PLC Panel, αθνύ ην PLC Panel κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηα πξνζθεξόκελα 
PLC ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ BACS. 

Απάνηηζη 8 

ην Βαζηθό Έξγν, ε πινπνίεζε αζθαιώλ ζηαζκώλ εξγαζίαο BACS απαηηεί αζθαιέο PLC 
(κάξθαο Schneider Electric M580 family Safety), ην νπνίν επηηειεί δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:  

1) ειέγρεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεη SIL2 γηα ην HMI.  

2) επηθνηλσλεί κε ηα PLC πεδίνπ. 
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Β.   ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΑΡΥΔΙΑ 
 

 1G00PS250C702A 

 1G00PS250R789B 

 1G00PS258C702A 

 1G00PS258G105A 
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