Θεσσαλονίκη, 30/9/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού
της ΟΛΘ ΑΕ TED 071/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων
ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16, 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου
επικοινωνιών
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ερώτημα 1
Να μας προσδιοριστούν τα όρια της lSPS ζώνης και του θαλάσσιου μετώπου που θα πρέπει να επιτηρείται.
Να δοθούν τα σχετικά σχέδια.
Απάντηση
Τα όρια της ζώνης ISPS θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια επίσκεψης στην εγκατάσταση.
Ερώτημα 2
Να μάς δοθεί λίστα και θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού του διαγωνισμού TED 055/2020.
Απάντηση
Η διακήρυξη του διαγωνισμού
TED055/2020 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΘ www.thpa.qr (Νέα-Διαγωνισμοί και Προμήθειες)
Ερώτημα 3
Να διευκρινιστεί εάν οι υφιστάμενες πύλες 0CR, οι οποίες βρίσκονται στην Πύλη 16, θα μετακινηθούν σε
νέο σημείο.
Απάντηση
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μετεγκατάστασης υφιστάμενων πυλών (3
πύλες 0CR) σε νέα θέση πριν την είσοδο της πύλης lSPS, καθώς και απομάκρυνσης των υφισταμένων
βάσεων και αποκατάσταση της ασφάλτου.
Ερώτημα 4
Στους πίνακες συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στα άρθρα « Έργα πολιτικού μηχανικού & υπηρεσίες»
ζητούνται: « Υπηρεσίες Πολιτικού μηχανικού, σχεδιασμός του έργου, μελέτη εφαρμογής, αδειοδότηση».
Να προσδιοριστεί η απαίτηση της αδειοδότησης
Απάντηση
Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου αποτελεί η έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή για τις εργασίες που
θα υλοποιήσει και ανάλογα με την κατηγορία αυτών.
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Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν με τον κ. Ιάκωβο
Καιλή στη ηλεκτρονική διεύθυνση ikailis@thpa.gr και στο τηλέφωνο 6972311764.
Σημειώνεται ότι η κατάθεση των προσφορών γίνεται βάσει του άρθρου 4 (Τρόπος & Χρόνος Υποβολής

Προσφορών) της διακήρυξης.
Σε περίπτωση μεγάλου όγκου συνημμένων αρχείων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνδεσμος μέσω
WeTransfer, ο οποίος θα αποσταλεί στα e-mails που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, ακολουθώντας
τους κανόνες του άρθρου 4, ήτοι τα αρχεία των προσφορών θα υποβληθούν σε κλειδωμένους φακέλους.

Οι κωδικοί θα ζητηθούν από τους συμμετέχοντες σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διεύθυνση Προμηθειών & Επενδύσεων ΟΛΘ ΑΕ
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