Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ:
Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης TED 074/2021
"εκτέλεση εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε Υποσταθμού
6 και πύλες αυτής".
Αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, παρατίθενται
ερωτήματα.

οι παρακάτω απαντήσεις σε υποβληθέντα

1. Ερώτηση
Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού στην παράγραφο 1, άρθρο 1.1/ΙΙ,
αναφέρεται "την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τη λίστα υλικών" η
οποία δεν επισυνάπτεται στην διακήρυξη.

Απάντηση
Στην Διακήρυξη Β΄ ΜΕΡΟΣ : TEXNIKOI ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ αναφέρεται:

«Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα απαιτηθούν, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις του
έργου, αποτελούν ευθύνη του ανάδοχου και περιλαμβάνονται στο παρόν αντικείμενο».
Επίσης στο Β΄ ΜΕΡΟΣ : TEXNIKOI ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Η.Ε αναφέρεται:

«Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά τη κατάθεση της προσφοράς τους να συμπεριλάβουν πίνακα με το σύνολο
του ηλεκτρολογικού υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, τεχνικά φυλλάδια, τύπους και τιμές
μονάδας ανά υλικό».
2. Ερώτηση
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 4 στη σελίδα 9, αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατ'
ελάχιστο "Διαθέσιμη Μονάδα ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της Ο.Λ.ΑΘ.Ε
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος διακοπής ρευματοδότησης". Θα πρέπει να γνωρίζουμε την
εγκατεστημένη ισχύ σε KVA προκειμένου να διαστασιολογηθεί η ισχύς του Η/Ζ.

Απάντηση
Στην Διακήρυξη Β΄ ΜΕΡΟΣ : TEXNIKOI ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ αναφέρεται:

«Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου από πλευράς του
αναδόχου είναι:
Επί τόπου επίσκεψη του αναδόχου, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όλων των κτηρίων, αποθηκών και
Υποσταθμών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ του παρόντος, ώστε να καταγραφούν τα δεδομένα και
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οι απαιτήσεις του έργου και παράλληλα να λάβει γνώση για τις τοπικές συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν
στην εκτέλεση των εργασιών του».
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη Μονάδα δεν θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών (θα ήταν φύση
αδύνατο) των εν λόγω περιοχών , αλλά ευαίσθητων περιοχών στο Container Terminal όπως είναι τα
γραφεία και κάποιες πύλες, όταν ο απαιτούμενος χρόνος διακοπής θεωρηθεί απαγορευτικός λόγω των
αναγκών της Ο.Λ.Θ Α.Ε .

Το Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ
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