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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 843
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ερώτηση
Είναι αποδεκτές εγγυητικές επιστολές από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β’ & γ’ της παρ. 1 του άρ. 14 του νόμου. 4364/2016 (Α’13)?
Απάντηση στην ερώτηση
Είναι δεκτές ανάλογες εγγυητικές επιστολές και από τις ασφαλιστικές εταιρίες του άρ. 14
ν. 4364/2016.
Ερώτηση
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σημείο 4. Τεχνικά Εγχειρίδια αναφέρεται «Ο προμηθευτής θα πρέπει
να παράσχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά εγχειρίδια σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή,
στην Ελληνική και/ή την Αγγλική γλώσσα, για την λειτουργία, έλεγχο και συντήρηση των
φωτιστικών σωμάτων».
Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Επιπλέον, επιβεβαιώστε μας ότι σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και οι πιστοποιήσεις
των προϊόντων, οπότε δεν απαιτείται μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Απάντηση στην ερώτηση
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και οι πιστοποιήσεις
των προϊόντων, οπότε δεν απαιτείται μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ερώτηση
Κατά την αυτοψία εκπροσώπων της εταιρείας μας στις εγκατάστασης της Ε.Α.Β,.
διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένο τρόπο και
συγκρατούνται με τη βοήθεια κοχλία.
Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε εάν ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει τα
φωτιστικά αντικατάστασης στις θέσεις με τον ίδιο τρόπο συγκράτησης ή αν είναι δυνατόν

να εφαρμόσει κάποιο πιο αυτοματοποιημένο σύστημα κρέμασης των φωτιστικών
σωμάτων, το οποίο τηρεί τους κανόνες ασφαλείας.
Απάντηση
Επιτρέπεται η εφαρμογή ασφαλούς, αξιόπιστου και εύχρηστου συστήματος ανάρτησης
των φωτιστικών σωμάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε, το
κάτω μέρος των νέων φωτιστικών να συμπίπτει με αυτό των υφιστάμενων χωρίς να
επηρεάζονται οι λοιπές υποδομές (π.χ. τις διελεύσεις των γερανογεφυρών).
Ερώτηση
Όσον αφορά στο συνεργείο εγκατάστασης του Αναδόχου, το οποίο θα αποτελείται από
έναν οδηγό γερανογέφυρας και ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, υπάρχει κάποιος
περιορισμός στον αριθμό των ηλεκτρολόγων που μπορούν να δουλέψουν κατά την ίδια
βάρδια;
Απάντηση
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των ηλεκτρολόγων που μπορούν να
δουλέψουν κατά την ίδια βάρδια αρκεί να μην υπάρχει υπέρβαση του ορίου φόρτισης
της Γερανογέφυρας.
Ερώτηση
Κατά την αυτοψία εκπροσώπων της εταιρείας μας στις εγκατάστασης της Ε.Α.Β.
ενημερωθήκαμε ότι επιθυμείτε οι υπό προμήθεια καμπάνες να διαθέτουν ρευματολήπτη
βιομηχανικού τύπου 3Χ16Α.
Παρακαλώ, όπως επιβεβαιώσετε ότι οι υφιστάμενες παροχές έχουν αντίστοιχους
ρευματοδότες 3Χ16Α.
Αυτή η επισήμανση αφορά στο σύνολο των τεμαχίων της προμήθειας (280τμχ.);
Απάντηση
Η υφιστάμενη υποδομή διαθέτει διακόσια είκοσι (220) ζεύγη ρευματοληπτώνρευματοδοτών βιομηχανικού τύπου 3x16A, ενώ τα υπόλοιπα εξήντα (60) είναι τριπολικοί
Αμερικανικού τύπου (S2348).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των ρευματοδοτών,
που σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσει τους παλαιούς ρευματολήπτες,
εφόσον παραμένουν λειτουργικοί ή να εγκαταστήσει αντίστοιχους νέους, ίδιου τύπου με
τους παλαιούς (βιομηχανικούς ή Αμερικάνικους).
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