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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 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 

Δρώτηση 1 
ην ηεύρνο δηαθήξπμεο παξάγξαθνο 13.3 αλαθέξεηαη ν όξνο BACS. Παξαθαιώ 
επηβεβαηώζηε όηη ζύζηεκα BACS γηα ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό λνείηε απηό πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηεύρνπο ΣΔΥΝΙΚΗ_ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηε κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ ζεξάγγσλ θαη ζελαξίσλ απόθξηζεο θαη απαγσγήο θαπλνύ ζε 
πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνύο θαη ζήξαγγεο. 

Απάντηση 1 

Δπηβεβαηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα BACS είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ηεύρνπο 
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Όζνλ αθνξά ηελ απαίηεζε «παξόκνηαο εκπεηξίαο» ηζρύεη ην 
άξζξν 13.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ζελάξηα απόθξηζεο θαη απαγσγήο 
θαπλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνύο θαη ζήξαγγεο πνπ επηθαιείζηε, απνηεινύλ 
βαζηθό ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ ζεξάγγσλ, ην νπνίν ειέγρεηαη από ην BACS.  

 

Δρώτηση 2 
Δπηβεβαηώζηε όηη ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκώλ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζηνπο ζηαζκνύο ηνπ κεηξό ηεο 
Αζήλαο θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ην ζύζηεκα ΑΚ – ΟΑΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξόκνηα 
εκπεηξία, αθόκα θαη αλ δελ πεξηιακβάλεη κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ ζεξάγγσλ θαη ζελαξίσλ απόθξηζεο θαη απαγσγήο 
θαπλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνύο ή ζήξαγγεο. 

Απάντηση 2 
Όρη δελ επηβεβαηώλεηαη, ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαθέξεηε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
παξόκνηα εκπεηξία γηαηί δελ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 13.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 

Δρώτηση 3 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επίηνηρσλ πηλάθσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ PLC;  

Απάντηση 3 

Όρη, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν επηδαπέδηνη πίλαθεο. 
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Δρώτηση 4 
ρεηηθά κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ηεο ζειίδαο 24 ηνπ ηεύρνπο 
RFP_384_20_ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ_ΜΔΛΔΣΩΝ_ΔΠΙΓΟΔΩΝ_ΤΛΙΚΩΝ_ΔΡΓΑΙΩΝ:  

«Η ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ζηνπο ζηαζκνύο σο client είλαη απηή πνπ επηβάιιεηαη 
λα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο - ππεύζπλνο ζηαζκνύ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ωο client ν 
ρξήζηεο - ππεύζπλνο ζηαζκνύ ζα ζπλδέεηαη κε ην θεληξηθό ζύζηεκα BACS ζην ΚΔΛ θαη 
ηνπο servers ΔΒΙ πληάγκαηνο κέζσ ηνπ δηθηύνπ WAN. Οη ρξήζηεο ηνπ ΚΔΛ πξέπεη 
ιακβάλεη ελεκεξώζεηο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε ππεύζπλνπ ζηαζκνύ ζην κηκηθό 
πεξηβάιινλ ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ εξγαζίαο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ, θαη νη ελεκεξώζεηο απηέο ζα 
πξέπεη πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην απηέο ηεο ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ζελαξίσλ 
θαη εμνπιηζκνύ όπσο θαη εο ζπλδέζεηο ηνπ (login — logout)». 

Καηαλννύκε όηη ζηνπο ζηαζκνύο ηεο επέθηαζεο ν ζηαζκόο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ΔΒΙ 
client. Δπηβεβαηώζηε ώζηε λα ππνινγηζηεί αληίζηνηρα ην θόζηνο αλαβάζκηζεο ηεο άδεηαο 
ρξήζεο ηνπ ΔΒΙ. 

Απάντηση 4 

Καη’ αξρήλ επηβεβαηώλεηαη όηη ε θαηαλόεζή ζαο νδεγεί ζε απνδεθηή ιύζε. Δίλαη επίζεο 
απνδεθηό λα εγθαηαζηαζεί ηνπηθά ζε επίπεδν ζηαζκνύ, ζύζηεκα άιινπ πξνκεζεπηή 
εγλσζκέλνπ νίθνπ ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ (HMI θαη PLC) ην νπνίν όκσο ζα πξέπεη λα 
ζπλδεζεί θεληξηθά ζε επίπεδν ΚΔΛ κε ην πθηζηάκελν θεληξηθό ζύζηεκα ΔΒΙ εμαζθαιίδνληαο 
ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αμηνπηζηία, εηδηθόηεξα όηη αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ άξζξν 
ησλ Πξνδηαγξαθώλ, θαη εμαζθαιίδνληαο επίζεο ηε ζπκβαηηθή απαίηεζε επηπέδνπ 
αζθαιείαο ηζνδύλακνπ ηνπιάρηζηνλ κε απηό ελόο ζπζηήκαηνο επηπέδνπ SIL2.  

 

Δρώτηση 5 

ρεηηθά κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ηεο ζειίδαο 24 ηνπ ηεύρνπο 
RFP_384_20_ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ_ΜΔΛΔΣΩΝ_ΔΠΙΓΟΔΩΝ_ΤΛΙΚΩΝ_ΔΡΓΑΙΩΝ:  

«Η ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ζηνπο ζηαζκνύο σο client είλαη απηή πνπ επηβάιιεηαη 
λα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο - ππεύζπλνο ζηαζκνύ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ωο client ν 
ρξήζηεο - ππεύζπλνο ζηαζκνύ ζα ζπλδέεηαη κε ην θεληξηθό ζύζηεκα BACS ζην ΚΔΛ θαη 
ηνπο servers ΔΒΙ πληάγκαηνο κέζσ ηνπ δηθηύνπ WAN. Οη ρξήζηεο ηνπ ΚΔΛ πξέπεη 
ιακβάλεη ελεκεξώζεηο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε ππεύζπλνπ ζηαζκνύ ζην κηκηθό 
πεξηβάιινλ ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ εξγαζίαο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ, θαη νη ελεκεξώζεηο απηέο ζα 
πξέπεη πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην απηέο ηεο ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ζελαξίσλ 
θαη εμνπιηζκνύ όπσο θαη εο ζπλδέζεηο ηνπ (login — logout)». 

Γηεπθξηλίζηε αλ ζηνπο ζηαζκνύο ηεο επέθηαζεο ν ζηαζκόο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ΔΒΙ 
client;  

Η’  

Δίλαη απνδεθηή custom-made ιύζε δηαζύλδεζεο κε client άιινπ θαηαζθεπαζηή (όρη ΔΒΙ); 
ηελ πεξίπησζε απηή (custom-made ιύζε) επηβεβαηώζηε όηη ην ζύζηεκα ΔΒΙ έρεη απηή ηελ 
δπλαηόηεηα αιιά θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ νινθιήξσζε κηαο 
ηέηνηαο ιύζεο;  

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δηεπθξηλίζηε εάλ ε πξνζθεξόκελε ιύζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζηαζκνύ εξγαζίαο ζηνπο ζηαζκνύο σο client ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ηνπ (ππό)θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ.  
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Δπηβάιιεηαη λα ηνλίζνπκε όηη ε παξαπάλσ δηεπθξίλεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 
θνζηνιόγεζε ηνπ έξγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ πγεηνύο αληαγσληζκνύ. 

Απάντηση 5 

Βιέπε απάληεζε 4.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη είλαη ηερληθά εθηθηή ε δηαζύλδεζε δύν ζπζηεκάησλ εθόζνλ 
ζπλεξγαζζνύλ νη πξνκεζεπηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνύκελσλ δηεπηθαλεηώλ θαη 
ιεηηνπξγηώλ. 

 

Δρώτηση 6 
ρεηηθά κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 15.3 ηνπ ηεύρνπο: 
RFP_384_20_ΤΓΓΡΑΦΗ_ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ: 
 
«Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ηηο εξγαζίεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ, απαηηείηαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη 
ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο επηηπρώο. πκπιεξσκαηηθά δηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 26 ηνπ παξόληνο ηεύρνπο, ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απξόζθνπηε 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο». 
 
A. Δπηβεβαηώζηε όηη ε ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (ή εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείαο) 
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 
B. Δπηβεβαηώζηε όηη σο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο λνείηαη:  

1. Σν ζύζηεκα ΔΒΙ  

2. Οη ειεγθηέο HC900  

3. Άιιν πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε  

 
C. Γηεπθξηλίζηε ηνλ ηξόπν πηζηνπνίεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ.  
Δάλ θαη εθόζνλ δελ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ζεσξνύκε όηη πιήηηεηαη ζνβαξά ε δηαθάλεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγεηνύο αληαγσληζκνύ δεδνκέλνπ όηη ην θόζηνο 
ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία ή ε ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (ζαθήο 
απαίηεζε βάζεη ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ) επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά.  
 
D. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη πηζηνπνηήζεηο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε 
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ κε ζνβαξή πηζαλόηεηα λα έρνπλ κεησκέλν θόζηνο 
ιόγσ άγλνηαο αιιά θαη ηεο δεδνκέλεο κείσζεο θόζηνπο από ηελ δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ 
ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο από κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, νη νηθνλνκηθνί απηνί θνξείο 
απνθηνύλ δεδνκέλν πξνβάδηζκα ζηελ αλαδνρή ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο.  
Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην πνζνζηό ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 
εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 
Γ1, α/α 1 ην 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ Αλαβάζκηζε Λνγηζκηθνύ θαη 
Δμνπιηζκνύ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο EBI θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ 
αληηθεηκέλνπ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό.  
Γηεπθξηλίζηε πσο ην παξαπάλσ ειέγρεηαη, αληηκεησπίδεηαη, απνδεηθλύεηαη θαη επηπιένλ 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ινηπνύο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηα πιαίζηα ησλ θάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
E. Δάλ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο ή επίζεκν έγγξαθν ζπλεξγαζίαο κε 
πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ζε πνηα θάζε ηνπ 
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δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Δάλ θαη εθόζνλ δελ 
απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ησλ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθώλ ζηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο 
νπνίεο δύλαηαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλώζε θαη λα έρνπλ δηθαίσκα 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, πιήηηεηαη αλεπαλόξζσηα ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 
αλαδόρνπ δηα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Απάντηση 6 
A. ύκθσλα κε ην άξζξν 15.3 ηεο .Τ. απαηηείηαη ν Αλάδνρνο γηα ηηο εξγαζίεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο λα απαζρνιήζεη 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Σν πξνζσπηθό απηό απαηηείηαη λα έρεη γλώζε θαη εκπεηξία 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζε παξόκνην έξγν. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε εμεηδίθεπζε απηή 
ζα απαηηεζεί λα απνδεηρηεί από ηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, κε ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό εκπεηξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζύζηεκα είηε από Κύξην έξγνπ είηε από Αλάδνρν πνπ είρε ζύκβαζε γηα παξόκνην έξγν.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ε επζύλε δηαζύλδεζεο/ αλαβάζκηζεο θαζώο θαη ε 
εμαζθάιηζε ηεο αζθαινύο θαη αμηόπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζηνλ 
Αλάδνρν. 

  
B.  Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο λνείηαη ην ζύζηεκα EBI θαη νη ειεγθηέο HC900. 
 
C.  Βιέπεηε  ζεκείν (Α) ηεο παξνύζαο Απάληεζεο. 
 
D.  Βιέπεηε  ζεκείν (Α) ηεο παξνύζαο Απάληεζεο. 
 
E.  Βιέπεηε  ζεκείν (Α) ηεο παξνύζαο Απάληεζεο. 
 
 

Δρώτηση 7 
Δπηβεβαηώζηε όηη απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ θαζώο 
θαη ζηηο Αίζνπζεο Τπεύζπλνπ ηαζκώλ.  

Απάντηση 7 
Δπηβεβαηώλεηαη. 
 
 
Δρώτηση 8 
Δπηβεβαηώζηε όηη ε αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ θαζώο θαη ζηηο 
Αίζνπζεο Τπεύζπλνπ ηαζκώλ ζα είλαη ζηελ πιένλ ζύγρξνλε έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο ΔΒΙ, 
δειαδή ζηελ έθδνζε ΔΒΙ R600.  

Απάντηση 8 
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ θαζώο θαη ζηηο 
Αίζνπζεο Τπεύζπλνπ ηαζκώλ ζα είλαη ζηελ πιένλ ζύγρξνλε έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο ΔΒΙ. 
 
 
Δρώτηση 9 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηαζέζεηε ηνλ αξηζκό άδεηαο (License Number) εθάζηνπ ΔΒΙ Server 
πνπ απαηηεί αλαβάζκηζε. Σν ζηνηρείν απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηεο 
αλαβάζκηζεο.  

 Από ηνπο αξηζκνύο αδείαο σο γλσζηόλ πξνθύπηεη ε ιίζηα ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ζηνηρείσλ θαη θαη’ ειάρηζηνλ ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
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Product ID 
 

Product Description Product Quantity 

   

 
A. Γεδνκέλεο ηεο απαίηεζεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ θαζώο 
θαη ζηηο Αίζνπζεο Τπεύζπλνπ ηαζκώλ ε ιίζηα πνπ πξνθύπηεη ζα είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο ρσξίο δπλαηόηεηεο παξεθθιίζεσλ.  
Δπηβεβαηώζηε όηη ε πξνεγνπκέλε πξόηαζε ηζρύεη ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελδεηθηηθά 
αλαθέξαηε πηζαλή πεξίπησζε παξέθθιηζεο.  
 
B. ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ επηβεβαηώζηε όηη ε ζρεηηθή ιίζηα ησλ απαξαίηεησλ Product 
ID αλά ΔΒΙ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ (ππό)θαθέινπ 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη:  

i. 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα Γ1, είλαη ε 
Αλαβάζκηζε Λνγηζκηθνύ θαη Δμνπιηζκνύ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο EBI.  

ii. Η αμηνιόγεζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ είλαη κε δηαδηθαζία PASS/FAIL.  

iii. Γελ εληνπίδνπκε θαλέλα δεηνύκελν ηερληθό ζηνηρείν πνπ λα κπνξεί λα 
πηζηνπνηήζεη όηη νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ 
αλαβάζκηζε είλαη νξζά δνκεκέλεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζσζηά θνζηνινγεκέλεο.  

 
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ ιίζηαο 
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα επηβεβαησζεί όηη: α) όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό 
έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πξναλαθεξζείζα ιίζηα ώζηε λα κπνξνύλ λα θνζηνινγήζνπλ 
νξζά ην έξγν θαη ) όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θαηαλνήζεη ην 
κέγεζνο ηεο αλαβάζκηζεο θαη πξνζθέξνπλ ην ίδην αληηθείκελν. 

Απάντηση 9 

Καη’ αξρήλ επηζεκαίλεηαη όηη ην όπνην θόζηνο αδεηώλ ινγηζκηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ θαη ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθώλ (ζε επίπεδν 
ζηαζκνύ) ζπζηεκάησλ, πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό άδεηαο (License Number) εθάζηνπ ΔΒΙ Server ζην ΚΔΛ θαη ζε 
ζηαζκνύο πνπ απαηηνύλ αλαβάζκηζε, απηή ε πιεξνθνξία ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ζηελ 
θάζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη. Οη Πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ επαξθώο 
ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 3 λέσλ ζηαζκώλ θαη ηεο επέθηαζε γεληθόηεξα, ελώ νη 
πθηζηάκελνη ζηαζκνί/θξέαηα/εζνρέο/θηι. έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε παξόκνηεο ιεηηνπξγίεο 
θαη απαηηήζεηο. 

 

Δρώτηση 10 
Δπηβεβαηώζηε όηη γηα ηελ νξζή ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο ιύζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 
πσο ε αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ θαζώο θαη ζηηο Αίζνπζεο 
Τπεύζπλνπ ηαζκώλ ζα είλαη ζηελ πιένλ ζύγρξνλε έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο ΔΒΙ, δειαδή 
ζηελ έθδνζε ΔΒΙ R600. 

Απάντηση 10 
Βι. απάληεζε 8. 
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Δρώτηση 11 
Δπηβεβαηώζηε όηη ην αληηθείκελν ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ΚΔΛ 
θαζώο θαη ζηηο Αίζνπζεο Τπεύζπλνπ ηαζκώλ ζπκπεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηελ αγνξά, από 
ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή άιινπ επίζεκνπ δηαλνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ, ησλ θαηάιιεισλ 
αδεηώλ αλαβάζκηζεο ζηελ έθδνζε ΔΒΙ R600.  
11.1 Δάλ δελ επηβεβαηώζεηε ην παξαπάλσ ελδεηθηηθά αλαθέξαηε άιιε πηζαλή απνδεθηή 

κέζνδν.  

Απάντηση 11 
Βι. απάληεζε 8. 
 
 

Δρώτηση 12 
Παξαζέηνπκε παξαθάησ ηξία απνζπάζκαηα ησλ ηεπρώλ επί ησλ νπνίσλ ζπλδπαζηηθά ζα 
ζέιακε δηεπθξηλήζεηο:  
RFP_384_20_ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΠΙΚΛΗΗ ΠΟΡΩΝ ΣΡΙΣΩΝ  
«Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνύλ λα επηθαινύληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο άιισλ θνξέσλ, κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.»  
13.3 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
«Ωο παξόκνηα εκπεηξία, ζεσξείηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζε έξγα Μεηξό κε 
ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.» 
RFP_384_20_ΤΓΓΡΑΦΗ_ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  
23.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα αλαζέζεη ζε 
ππεξγνιάβνπο/πξνκεζεπηέο ζπκβάζεηο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 
50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ύκβαζεο. 

 
12.1 Δπηβεβαηώζηε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θάλεη ρξήζε ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο άιινπ θνξέα θαη δεδνκέλνπ όηη ν ηξίηνο 
θνξέαο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο, ν ηξίηνο θνξέαο ζα πξέπεη λα λνείηαη θαη σο γλσζηόο 
ππεξγνιάβνο/πξνκεζεπηήο ζηελ παξνύζα θάζε κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη.  

12.2 Δπηβεβαηώζηε όηη γηα ηελ επίθιεζε πόξσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξόκνηα εκπεηξία ζην 
δηάζηεκα 2011-2021 κπνξεί λα ηζρύζεη ε εμήο δηάζπαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην 
αληίζηνηρν ηκήκα ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εμνινθιήξνπ από ηνλ ηξίην θνξέα:  
I. Μειέηε ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) 
ζε έξγα Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.  

II. Πξνκήζεηα ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ 
(BACS) ζε έξγα Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.  
III. Δγθαηάζηαζε ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ 
(BACS) ζε έξγα Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.  

IV. Θέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 
θηηξίσλ (BACS) ζε έξγα Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν.  

12.3 Δθόζνλ ηζρύνπλ ηα Α θαη Β θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξάγξαθν 23.4 ηνπ ηεύρνπο 
RFP_384_20_ΤΓΓΡΑΦΗ_ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ, επηβεβαηώζηε όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ πόξνπο ηξίησλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο άιισλ θνξέσλ γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο Σερληθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηα.  
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12.3.1 ηελ πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε ζε πνηα θάζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ ειέγρεηαη ην ελ ιόγσ πνζνζηό. Γεδνκέλνπ όηη θξίλνπκε αδύλαην ην 
ζύλνιν ησλ αλσηέξσ αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο I. έσο IV. λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 
50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ύκβαζεο ζεσξνύκε όηη γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδόρνπ δηα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη ηα ζρεηηθά 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα πξνζθνκηζηνύλ ζε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ηελ νπνία 
δύλαηαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλώζε θαη λα έρνπλ δηθαίσκα 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.  

Απάντηση 12 
1. Οη επηθαινύκελνη «ηξίηνη» δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ηε ζρέζε ηνπ ππεξγνιάβνπ κε ηνλ 

Αλάδνρν. 
 

2. Δπηβεβαηώλεηαη. 
 

3. ύκθσλα κε ηελ απάληεζε ηνπ εκείνπ 1 αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ην πνζνζηό ηεο 
παξ. 23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ αθνξά κόλν ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη όρη ηνπο 
«ηξίηνπο». πλεπώο, νη ηξίηνη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο Σερληθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο. 
 

4. ύκθσλα κε ην άξζξν 21.4 ηεο Γηαθήξπμεο, ε επίθιεζε πόξσλ «ηξίησλ» ειέγρεηαη θαηά 
ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
θαηαθύξσζεο.  
ύκθσλα κε ην άξζξν 21.5 ηεο Γηαθήξπμεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππεξγνιάβνο είλαη 
γλσζηόο θαηά ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ηνλ δειώζεη θαη λα 
ειεγρζεί ην πνζνζηό ηνπ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο .Τ.), ε εκπεηξία ηνπ θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.    
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