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Το παρόν Τεύχος ∆ιευκρινίσεων εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9.3 
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και περιλαµβάνει απαντήσεις στα ερωτήµατα που 
υποβλήθηκαν. 

Το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων συµπληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη της παρούσας 
διαδικασίας και θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Ερώτηση 1 

Σχετικά µε το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, άρθρο 6.4, παρακαλούµε 
όπως µας διευκρινίσετε αν υπάρχουν από την πλευρά σας τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
να πληρούνται κατ΄ ελάχιστον από τις υπό προµήθεια τερµατικές συσκευές, καθώς και 
πιθανές ιδιαιτερότητες λειτουργιών λ.χ. emergency, scanning. 

Απάντηση 1 

Παρακάτω παρατίθενται οι λεπτοµερείς προδιαγραφές των τερµατικών χειρός – 

ποµποδέκτες TETRA : 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν τη προµήθεια τερµατικών χειρός TETRA 

(ποµποδέκτες).  

Η σύνθεση έκαστου ποµποδέκτη είναι η ακόλουθη: 

• Σώµα ποµποδέκτη 

• Κεραία 

• Συσσωρευτής 

• Φορτιστής  

• Κλιπ ζώνης 

 

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι ποµποδέκτες θα πληρούν, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω προδιαγραφές: 

2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TETRA και ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ COSMOTE TETRA 

2.1.1 Οι ποµποδέκτες θα είναι τεχνολογίας TETRA και θα πληρούν όλα τα πρότυπα 

ETSI του TETRA συµπεριλαµβανοµένων και των παρακάτω: 

• 300 392 TETRA V+D air interface 

• 300 394 TETRA V+D conformance testing 

• 300 395 TETRA V+D speech codec 

• 300 396 TETRA Direct Mode (DMO) 

2.1.2  Οι ποµποδέκτες θα ενταχθούν για λειτουργία στο δίκτυο COSMOTE TETRA και 

πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαλειτουργικότητας 

στο εν λόγω δίκτυο, παρεχόµενo από τον ίδιο τον ΟΤΕ.  
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2.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.2.1 Οµαδική κλήση (Group call) 

2.2.2 Κλήσεις ανάγκης (Emergency call) δια της επιλογής ειδικού κοµβίου 

2.2.3 Ατοµική κλήση (Individual call) 

2.2.4 Κλήσεις τηλεφωνικού τύπου (PSTN, GSM) 

2.2.5 Πιστοποίηση καλούντος 

2.2.6 Αναγνώριση κλήσης 

2.2.7 Τόνοι DTMF 

2.2.8 Μηνύµατα κειµένου (SDS) 

2.2.9 ∆υναµική εκχώριση οµάδων οµιλίας (DGNA Group)  

2.2.10 Όψιµη είσοδος (Late entry)  

2.2.11 Πιστοποίηση (Authentication) 

2.2.12 Αµεσότροπη λειτουργία (DMO) 

2.2.13 ∆υνατότητα υποστήριξης λειτουργίας DMO Repeater 

2.2.14 ∆υνατότητα υποστήριξης λειτουργίας DMO Gateway 

2.2.15 Λειτουργία σάρωσης /Scanning (βλέπε κατωτέρω) 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.3.1 Έγχρωµη οθόνη 

2.3.2 Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο (πλήρες ή περιορισµένο) και δυνατότητα 

προγραµµατισµού συντόµευσης λειτουργιών σε πλήκτρα. 

2.3.3 Γλώσσα µενού: Ελληνική 

2.3.4 Απενεργοποίηση κλειδώµατος πληκτρολογίου και συσκευής: Αν η συσκευή 

διαθέτει δυνατότητα κλειδώµατός της  τότε η δυνατότητα αυτή να είναι 

παράµετρος του προγραµµατισµού της ώστε ο χρήστης να µην έχει τη 

δυνατότητα να κλειδώνει ούτε τη συσκευή ούτε το πληκτρολόγιο.  

2.3.5 Αριθµός οµάδων οµιλίας (TMO) ≥ 500 µε δυνατότητα αποθήκευσης αυτών κατά  

φακέλους µε ελάχιστο αριθµό φακέλων πενήντα (50).  

2.3.6 Εµφάνιση στην οθόνη του ποµποδέκτη της έντασης πεδίου (RSSI) και της 

ταυτότητας του Σταθµού Βάσης (Base Station ID) στον οποίο είναι κλειδωµένος 
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ο ποµποδέκτης, µε δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εν 

λόγω λειτουργίας από τον χρήστη.    

2.3.7 Θύρα διασύνδεσης για τη διασύνδεση περιφερειακού εξοπλισµού και για το 

προγραµµατισµό της συσκευής. 

2.3.8 Λειτουργία στη περιοχή συχνοτήτων 410 – 430 MHz. 

2.3.9  Περιοχή συχνοτήτων Up Link: 413,750 - 415,750 MHz.  

2.3.10 Περιοχή συχνοτήτων Down link: 423,750 - 425,750 MHz 

2.3.11 Ισχύς εξόδου ακουστικών συχνοτήτων ≥ 1 Watt 

2.3.12 Ισχύς εκποµπής (RF power) ≥ 1,8W (Power class 3L) 

2.3.13 RF Power Control: as per EN 300 392-2  

2.3.14 Receiver Class: A and B 

2.3.15 Ευαισθησία ∆έκτη Στατική : -115 dBm ή καλύτερη 

2.3.16 Ευαισθησία ∆έκτη ∆υναµική : -105 dBm ή καλύτερη 

2.4 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.4.1 Θερµοκρασία λειτουργίας: -20ºC έως +60 ºC 

2.4.2 Θεροκρασία αποθήκευσης: -30ºC έως +80 ºC 

2.4.3 Υγρασία:: ETSI 300 019-1-7 class 7.3E 

2.4.4 Προστασία έναντι σκόνης και ύδατος: IP65 ή καλύτερη 

2.4.5  Αντοχή σε δονήσεις και πτώσεις: σύµφωνα µε τα πρότυπα ETSI 300 019-

1-7 class 5M3,  MIL-STD 810 C/D/E/F/G 

2.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  

Οι ποµποδέκτες θα υποστηρίζουν τη λειτουργία Σάρωσης ώστε να µπορούν να 

ακροάζονται  (monitor) επιπλέον οµάδες οµιλίας (Talk Group)  πέραν της κύριας 

οµάδας οµιλίας. Η λειτουργία σάρωσης θα πληροί και τις παρακάτω προδιαγραφές:  

2.5.1  Κατά το προγραµµατισµό των ποµποδεκτών θα ορίζονται Φάκελοι Σάρωσης οι 

οποίοι θα περιέχουν από µία (1) έως και τουλάχιστον δέκα (10) Οµάδες Οµιλίας . 

Ο ποµποδέκτης θα έχει δυνατότητα να αποθηκεύει τουλάχιστον είκοσι (20) 

Φακέλους Σάρωσης. 

2.5.2  Οι Φάκελοι Σάρωσης θα κλειδώνονται κατά τον προγραµµατισµό ώστε οι 

χρήστες των ποµποδεκτών να µην έχουν τη δυνατότητα τροποποίησής τους.  
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2.5.3  Κατά τον προγραµατισµό των ποµποδεκτών θα ορίζεται το επίπεδο 

προτεραιότητα (Low, Medium, High) έκαστης Οµάδας Οµιλίας έτσι ώστε οι 

Οµάδες Οµιλίας µε υψηλότερη προτεραιότητα να υπερισχύουν (να «διακόπτουν» 

τις συνοµιλίες) των  Οµάδων Οµιλίας µε χαµηλότερη προτεραιότητα. 

2.5.4  Ο χρόνος παραµονής του ποµποδέκτη  στην Οµάδα Οµιλίας Σάρωσης µετά το 

τερµατισµό εκποµπής στην εν λόγω Οµάδα Οµιλίας Σάρωσης θα είναι 

παράµετρος του ποµποδέκτη και θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισής του σε  

οποιαδήποτε τιµή από ένα (1) έως και πέντε (5) τουλάχιστον δευτερόλεπτα.  Η 

ρύθµιση αυτή θα γίνεται κατά τον προγραµµατισµό του ποµποδέκτη και θα είναι 

«κλειδωµένη» ώστε να µην είναι επιτρεπτή η τροποποίησή της από τους 

χειριστές/χρήστες. 

2.5.5  Οι ποµποδέκτες θα υποστηρίζουν τη λειτουργία έξυπνης σάρωσης ώστε το 

∆ίκτυο TETRA να γνωρίζει τις οµάδες οµιλίας του ποµποδέκτη που είναι σε 

καθεστώς σάρωσης ανά πάσα στιγµή. 

2.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΟΝΟΝ 

Κατά τον προγραµµατισµό του ποµποδέκτη να υπάρχει η δυνατότητα παραµετροποίησής 

του ώστε σε προκαθορισµένες οµάδες οµιλίας να επιτρέπεται µόνο ακρόαση (λήψη οµιλίας) 

και όχι εκποµπή οµιλίας.  

2.7 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

2.7.1 Duty Cycle 5/5/90 : Αυτονοµία > 20 ώρες (Class 3L λειτουργία) 

2.7.2 Duty cycle: 5/35/60: Αυτονοµία >15 ώρες (Class 3L λειτουργία) 

2.8 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

2.9 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.9.1 Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι καινούργιος και θα κατασκευάζεται / θα 

είναι σε παραγωγή τουλάχιστον έως και το τέλος 2024.  

2.9.2 Η ελάχιστη διάρκεια τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού (διαθεσιµότητα 

ανταλλακτικών και επισκευές) θα είναι πέντε (5) έτη µετά την αναγγελία παύσης 

της παραγωγής του (End of Production).  

2.9.3 To έτος της πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά του προσφερόµενου ποµποδέκτη 

θα είναι το 2018 ή µεταγενέστερο.  

2.9.4 Να δηλωθεί το έτος της πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά του προσφερόµενου 

ποµποδέκτη 

2.9.5 Η προσφορά θα συνοδεύεται και από τις σχετικές µε τα ανωτέρω έγγραφες 

βεβαιώσεις του κατασκευαστή. 
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3. ΕΓΓΥΗΣΗ 

3.1 Ο παρεχόµενος εξοπλισµός θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 

τουλάχιστον τριών (3) ετών παρεχόµενη από τον κατασκευαστή. 

 
 

Ερώτηση 2 

Σχετικά µε το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, άρθρο 12. Κύρια 
Ανταλλακτικά, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε:  
∆ύναται να προστεθεί, στον εν λόγω πίνακα, επιπλέον εξοπλισµός σε περίπτωση που 
απαιτηθεί από τη µελέτη; 

Απάντηση 2 

Ναι. 

 
 

Ερώτηση 3 

Σχετικά µε το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, άρθρο 14. 
∆οκιµές και Θέση σε λειτουργία, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε: 
α. Που θα πραγµατοποιηθεί το FAT (εργοστάσιο κατασκευαστή, εργοστάσιο προµηθευτή) ;  
β. Ποιες δοκιµές θα περιλαµβάνονται στο FAT;  
γ. Αν οι δοκιµές FAT πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή, τότε πόσα 
άτοµα θα συµµετέχουν και ποιος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα τους (εισιτήρια, διαµονή, 
φαγητό, κλπ); 

Απάντηση 3 

α)  Όπως αναφέρεται στην παρ. 14.2 των Προδιαγραφών, «Εργοστασιακή ∆οκιµή 
Αποδοχής (FAT). Αυτές οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής 
του εκάστοτε εξοπλισµού, πριν την αποστολή του στο Έργο.» 

β)  Όσες κρίνει ο κατασκευαστής του εκάστοτε εξοπλισµού ότι απαιτούνται. 

γ)  Οι δοκιµές FAT αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Στις δοκιµές αυτές δεν θα παρευρεθεί 
προσωπικό της Αττικό Μετρό ΑΕ. 

 
 

Ερώτηση 4 

Όσον αφορά στην εκπόνηση του χρονοδιαγράµµατος, παρακαλούµε όπως µας δοθούν οι 
χρόνοι ετοιµότητας των παρακάτω:  
• Ετοιµότητα δικτύου οπτικών ινών από το σταθµό ΝΙΚΑΙΑ έως το σταθµό ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ. 

• Ετοιµότητα σταθµών, φρεατίων και σηράγγων για επισκόπηση θέσης (site survey). 

Απάντηση 4 
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∆ιευκρινίζεται ότι, το δίκτυο οπτικών ινών από το σταθµό «Νίκαια» έως το σταθµό «∆ηµοτικό 
θέατρο»  θα είναι διαθέσιµο στις 17.03.2022, ενώ οι σταθµοί, φρέατα και σήραγγες για 
επισκόπηση θέσης θα είναι διαθέσιµα ως εξής: 

• Σήραγγες, φρέατα και οι σταθµοί «Μανιάτικα» και «∆ηµοτικό θέατρο» στην 01.02 2022. 

• Σταθµός «Πειραιά» στην 01.03.2022.  
 
 

Ερώτηση 5 

Στην παρ. 21.4.1 της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, αναφέρεται η εξής απαίτηση: 
«Άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία»  
Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι η βεβαίωση κατοχής γενικής άδειας, η οποία 
εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων καλύπτει την 
ανωτέρω απαίτηση. 

Απάντηση 5 

Επιβεβαιώνεται. 

 
 

Ερώτηση 6 

Στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών, αναφέρονται τα εξής:  
α) παρ. 14.2: «Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας γνωρίζει στην παρούσα φάση ότι 
θα αναθέσει τµήµα υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, ο υπεργολάβος υποβάλλει το 
ΕΕΕΣ».  
γ) παρ. 21.5: «Οι Υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των παρ. 21.2 
και 21.3 της παρούσας».  
 
Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω 
παραγράφους ισχύουν στη περίπτωση που το συνολικό ποσοστό υπεργολαβίας υπερβαίνει 
το 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Ν. 
4412/2016 άρθρο 131 παρ. 6 «…αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος 
ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης 
της σύµβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύµβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 
132, η αναθέτουσα αρχή:  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74…». 

Απάντηση 6 

∆ιευκρινίζεται ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα επαληθεύσει υποχρεωτικά τη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους µόνο στην περίπτωση που το συνολικό 
ποσοστό της υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30%. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση που ο 
υπεργολάβος κατέχει ποσοστό ίσο ή κατώτερο του 30% δεν υποχρεούται να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά της παρ. 21.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών  

 
 
Ερώτηση 7 
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Στην παρ. 14.3 της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, αναφέρεται η εξής απαίτησης: «Εφ’ 
όσον ο οικονοµικός φορέας επικαλείται υπεργολάβους καλείται να υποβάλλει ∆ήλωση 
Συγκατάθεσης Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα…». 
Σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β το περιεχόµενο της ∆ήλωσης αναφέρεται στον ανάδοχο και όχι 
σε τυχόν υπεργολάβο(ους).  
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε:  
α. αν είναι απαιτητή η προσκόµιση από τον/τους υπεργολάβο(ους),  

β. εφόσον είναι απαιτητή, αν γίνεται αποδεκτή η προσκόµισή της κατόπιν των απαραίτητων 
αλλαγών στο κείµενο, ήτοι «…ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος» 
σε «ως Υπεργολάβος ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Υπεργολάβου» κ.ο.κ. 

Απάντηση 7 

∆ιευκρινίζεται ότι:  

α. Σύµφωνα µε την παρ. 14.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών: «Εφ’ όσον ο 
οικονοµικός φορέας επικαλείται υπεργολάβους καλείται να υποβάλλει «∆ήλωση 
Συγκατάθεσης Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα» των υπεργολάβων, 
σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας». 
 
β. Οι προτεινόµενες αλλαγές στο κείµενο γίνονται αποδεκτές. 
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