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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε Υποβληθέντα Ερωτήματα – Μέρος 4ο
Για την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων κοινοποιείται η 3η σειρά διευκρινίσεων,
που απαντά σε όλα τα υποβληθέντα έως 22-08-2014 ερωτήματα.
Ερώτημα 54ο
Είναι αποδεκτή λύση ή/και εξοπλισμός που μπορεί να αποκλίνει ελάχιστα από τις αναφερόμενες
τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη λύση θα είναι λειτουργικά
ισοδύναμη;
Απάντηση
Δεν είναι αποδεκτή/ός.
Ερώτημα 55ο
Προς διευκόλυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι δυνατή η επίδειξη-DEMO να γίνει σε
ύστερο χρόνο (π.χ. εντός δέκα ημερών από έγγραφη ειδοποίηση της Επιτροπής προς τους
υποψηφίους;
Απάντηση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. Ανάλογα με τη ροή της διαγωνιστικής διαδικασίας και
το φόρτο εργασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ημερομηνία επίδειξης (DEMO) δύναται να
μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Ερώτημα 56ο
Στο άρθρο 1.1 σημείο 12 σελ8 στο αρχείο Τεχνικές προδιαγραφές Ι αναφέρεται εγγύηση καλής
λειτουργίας για τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά είδη του συστήματος διάρκειας τουλάχιστον 3
ετών. Στο αρχείο διακήρυξη Ι άρθρο 8.2 σελ35 αναφέρεται εγγύηση 2 ετών. Τι ισχύει?
Απάντηση
Ισχύουν και οι δύο απαιτήσεις. Τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να καλύπτονται
με τουλάχιστον 3ετή εγγύηση ενώ όλο το σύστημα με τουλάχιστον 2ετή εγγύηση.
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Ερώτημα 57ο
Στο άρθρο 8.5.2 σελ36 στο αρχείο Διακήρυξη Ι αναφέρεται ότι η απόκριση για αποκατάσταση
βλαβών στην διάρκεια της εγγύησης δεν θα υπερβαίνει τις (24) ώρες ενώ στο ίδιο αρχείο στο
άρθρο 8.11 σελ39 αναφέρεται σε (12) ώρες. Τι ισχύει? Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά την
απόκρισης σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες?
Απάντηση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. Οι 24 ώρες αφορούν το χρόνο ανταπόκρισης του
αναδόχου τόσο σε εργάσιμες όσο και σε μη εργάσιμες ημέρες κατά το χρόνο εγγύησης. Οι 12
ώρες ανταπόκρισης αφορούν το χρόνο αντικατάστασης υλικού που δεν δύναται να
επισκευαστεί στους χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 8.11 σελ39 της Διακήρυξης.
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