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                                                                                                         ΠΡΟΣ: 
                                                                                       «ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

                                                                                                                                                                 
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των όρων της υπ’ αριθμ. 25267/24-7-2019 διακήρυξης για την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης 
ασφάλειας λιμενικών υποδομών Κεντρικού Λιμένα Χίου».

ΣΧΕΤ : Η από 5/8/2019 επιστολή σας

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Στην παράγραφο Β.4 σελίδα 20 της Διακήρυξης, αναφέρεται:

«Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς που 
υποβάλλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  προσκομίζουν: α) αντίγραφο σύμβασης του συγκεκριμένου τύπου (1 
τουλάχιστον με ύψος 50.000,00 € και άνω) που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) και β) την αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτής.

Σας παρακαλούμε διευκρινίστε μας τα εξής:

 εάν με τον συγκεκριμένο τύπο εννοείται το ίδιο μοντέλο,
 για ποια από τα είδη του τμήματος 4 πρέπει να προσκομιστούν συμβάσεις,
 εάν για προμήθειες ιδιωτικού τομέα θα δεχτείτε την προσκόμιση αντίγραφου τιμολογίου, 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική σύμβαση.

Απάντηση: Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αποδείξει την τεχνική του ικανότητα σχετικά με 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό, δηλαδή ότι έχει παραδώσει κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) τα ίδια με τα προσφερόμενα μοντέλα στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον για τις συσκευές Α.Τ.11 (συσκευή ανίχνευσης ιχνών ναρκωτικών και εκρηκτικών) 
και Α.Τ.12 (ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου αποσκευών), προσκομίζοντας αντίγραφο 
σύμβασης ή τιμολογίου, και αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον τελικό αποδέκτη. 
Το σύνολο των συμβάσεων/τιμολογίων για όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι αξίας 
τουλάχιστον € 50.000 πλέον ΦΠΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. Για το Α.Τ.10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ:

2.1. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 98 της διακήρυξης, ζητείται «Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου θα είναι άμεσα ……». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο όρος άμεσα, αναφέρεται σε 
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απεικόνιση πραγματικού χρόνου (realtime) και αν αυτό διαφοροποιείται με το αν κινείται ο 
επιβάτης ή όχι.

Απάντηση: Ο όρος άμεσα αναφέρεται σε απεικόνιση πραγματικού χρόνου ανεξάρτητα από 
την κατάσταση κίνησης του ελεγχόμενου.

2.2. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 98 της διακήρυξης, ζητείται «μικρή κατανάλωση». 
Παρακαλούμε να διευκρινίστε, πόση είναι ζητούμενη κατανάλωση.

Απάντηση: Το μέγιστο 1,5kW.

2.3. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 98 της διακήρυξης, αναφέρεται «Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παρέχει διετές συμβόλαιο συντήρησης-αναβάθμισης της συσκευής, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το διετές 
συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην διετή περίοδο 
εγγύησης.

Απάντηση: Το διετές συμβόλαιο συντήρησης και αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην 
διετή περίοδο εγγύησης. Κατά την περίοδο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει επίσης να καλύπτει 
όλες τις προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις και τις τυχόν αναβαθμίσεις λογισμικού, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

ΕΡΩΤΗΜΑ3. Για το Α.Τ. 11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΧΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ:

3.1. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 100 της Διακήρυξης, ζητείται αυτονομία μπαταρίας 
τουλάχιστον 1 ώρα. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η αυτονομία αφορά 1 ώρα πλήρους 
λειτουργίας, ή αυτονομία σε κατάσταση αναμονής (standby).

Απάντηση: Ζητείται αυτονομία πλήρους λειτουργίας για 1 τουλάχιστον ώρα με την χρήση 
ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

3.2. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 100 της Διακήρυξης, ζητείται η συσκευή να συνοδεύεται 
από 800 μαντηλάκια συλλογής σωματιδίων. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο όρος 
μαντηλάκια είναι ενδεικτικός και μπορεί να προσφερθούν ισοδύναμες λύσεις όπως χαρτάκια, 
πανάκια, κλπ ανάλογα με την προσφερόμενη λύση.

Απάντηση: Ο όρος μαντηλάκια δεν είναι περιοριστικός και μπορούν να προσφερθούν υλικά 
συλλογής σωματιδίων σε άλλους διαθέσιμους τύπους π.χ. πανάκια, χαρτάκια κλπ ανάλογα με 
αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής της συσκευής.

3.3. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 100 της Διακήρυξης, αναφέρεται «Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παρέχει διετές συμβόλαιο συντήρησης-αναβάθμισης της συσκευής, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το διετές 
συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην διετή περίοδο 
εγγύησης. Τα αναλώσιμα υλικά περιλαμβάνονται στην τιμή του συμβολαίου?

Απάντηση: Το διετές συμβόλαιο συντήρησης και αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην 
διετή περίοδο εγγύησης. Στην τιμή του συμβολαίου θα περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα 
υλικά για την συντήρηση και δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά για την 
λειτουργία. Κατά την περίοδο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει επίσης να καλύπτει όλες τις 
προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις και τις τυχόν αναβαθμίσεις λογισμικού, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. Για το Α.Τ. 12 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ:

4.1. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 101 της Διακήρυξης – παράγραφος 1 ζητείται το 
άνοιγμα του τούνελ ειδικά για τον έλεγχο των αποσκευών να έχει διαστάσεις min50cm πλάτος 
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x 75cm ύψος. Σας παρακαλούμε διευκρινίστε εάν υπάρχει μέγιστο όριο διαστάσεων για το 
τούνελ.

Απάντηση: Το τούνελ της προσφερόμενης συσκευής πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες 
ελάχιστες διαστάσεις, και ταυτόχρονα να μην τις υπερβαίνει παραπάνω από 5 εκατοστά για 
κάθε διάσταση. 

4.2. Στην τεχνική περιγραφή, σελίδα 101 της Διακήρυξης, αναφέρεται «Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παρέχει διετές συμβόλαιο συντήρησης-αναβάθμισης της συσκευής, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το διετές 
συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην διετή περίοδο 
εγγύησης.

Απάντηση: Το διετές συμβόλαιο συντήρησης και αναβάθμισης της συσκευής, αναφέρεται στην 
διετή περίοδο εγγύησης. Κατά την περίοδο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει επίσης να καλύπτει 
όλες τις προβλεπόμενες περιοδικές συντηρήσεις και τις τυχόν αναβαθμίσεις λογισμικού, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

Ο Γενικός Γραμματέας Δ. Χίου

Τσακός Χαράλαμπος
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