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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού Τ∆-032/19
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ερώτηµα 1
Α-∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-Τρο̟ο̟οίηση &#8211;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 &#8211; Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη –
Τεχνικές ̟ροδιαγραφές υφάσµατος τα̟ετσαρίας για τα καθίσµατα των
ε̟ιβατών των συρµών των Γραµµών
Αναφέρεται για το α/α. 4-ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΙΙΙ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ
Ποιότητα-σχέδιο-χρωµατισµός: σύµφωνα µε τον τύ̟ο κατασκευής α̟ό
1. CAMIRA FABRICS &#8211;BBB314 2. Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ Συσκευασία:
Τό̟ια ̟λάτους ̟ερί̟ου 1,53mm (+2mm) Στην ̟ροκείµενη ̟ερί̟τωση
αντί της τεχνικής ̟ροδιαγραφής ,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο
54. Τεχνικές ̟ροδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) , το
υλικό ζητείται µε την ονοµασία και το P/N συγκεκριµένου
κατασκευαστή ,̟ου α̟οτελεί φωτογραφική διάταξη , µη σύννοµη και
δεν δίνει την δυνατότητα ̟ροσφοράς ισοδυνάµου.
Α̟άντηση 1
Σύµφωνα µε το κείµενο του αρχείου «Παράταση- Υ̟οβολής Προσφοράς
Τεύχος ∆ιευκρινίσεων Τρο̟ο̟οιήσεων», µε Α∆Α:Ω3Η2ΟΡΛΟ-Β2Ρ, το ο̟οίο
αναρτήθηκε στις 24/09/2020, ε̟ικαιρο̟οιήθηκαν οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές
του είδους (σελ 9/9 του συγκεκριµένου εγγράφου) , αναφέρεται:
•
•
•
•

Η δυνατότητα κατάθεσης ισοδύναµου είδους
Αναφέρεται το είδος ̟ου εγκαταστάθηκε α̟ό τον κατασκευαστή των
συρµών
Αναφέρεται το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών του
TDS του «Ως – Κατασκευάστηκε – As Built» είδους
To pattern είναι διαθέσιµο και µ̟ορεί να α̟οσταλεί σε ο̟οιοδή̟οτε
οικονοµικό φορέα ε̟ιθυµεί να συµµετάσχει στη διαγωνιστική
διαδικασία, εφόσον ληφθεί σχετική αδειοδότηση α̟ό τον
κατασκευαστή του υφάσµατος

Ερώτηµα 2
Παρακαλούµε ό̟ως ̟ροδιαγράψετε µε σαφήνεια το υλικό , καθώς ακόµη και
η εταιρεία CAMIRA ,̟ου αναγράφεται στην τεχνική ̟ροδιαγραφή , ως
̟ροηγούµενος ̟ροµηθευτής σας , ζητάει διευκρινήσεις γεγονός ̟ου δείχνει
ότι η τεχνική σας ̟ροδιαγραφή είναι ελλει̟ής.
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Α̟άντηση 2
Οµοίως µε την Ερώτηση 1- Α̟άντηση 1, έχει γίνει ε̟ικαιρο̟οίηση των
τεχνικών ̟ροδιαγραφών.

Ερώτηµα 3
ΒΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ
&#8710;ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ&#8486;Ν-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ&#8486;Ν
Α̟ό ερώτηµα 6 ,στην Α̟άντηση 6 .Αναφέρετε ότι α̟αιτείται να
υ̟οβληθεί δείγµα 1 τ.&#181;. (m2) &#181;όνο για κατάθεση
ΙΣΟ&#8710;ΥΝΑΜΟΥ ΕΙ&#8710;ΟΥΣ . Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα
&#799;̟ροβλε̟όµενα του άρθρου 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης.
Έχουµε µία ̟ροϋ̟όθεση συµµετοχής για ισοδύναµο κατασκευαστή ,
̟ου θα ε̟ιθυµούσε να καταθέσει ̟ροσφορά, ̟ου ευνοεί ΜΟΝΟ τους
̟ροηγούµενους ̟ροµηθευτές σας . Εκτός αυτού ουδεµία διασφάλιση
υ̟άρχει για την εταιρεία σας η κατάθεση δείγµατος µε την ̟ροσφορά,
γιατί κανείς δεν διασφαλίζει ότι αυτό θα είναι ίδιο µε αυτό ̟ου θα
̟αραδοθεί . Ακόµη και οι ̟ροηγούµενοι ̟ροµηθευτές σας , υ̟άρχει
̟ιθανότητα να έχουν στο µεταξύ διαφορο̟οιήσει την ̟αραγωγή τους
,είτε βελτιώνοντας, είτε για µείωση κόστους ̟αραγωγής. Παράλληλα ο
ισοδύναµος κατασκευαστής ,̟ου θα δηλώνει ότι ̟ληροί τις α̟αιτήσεις
των τεχνικών στοιχείων ,ο̟ού αυτά αναγράφονται (γιατί τεχνική
̟ροδιαγραφή δεν υ̟άρχει ,µε την έννοια ̟ου ο νόµος ορίζει ) και έχει
να καταθέσει ̟ωλήσεις σε αντίστοιχους ̟ελάτες σε άλλες χώρες για ίδια
χρήση ,γιατί θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει δείγµα µε την ̟ροσφορά και όχι
εφόσον µειοδοτήσει και α̟οστείλει δείγµα α̟ό την ̟αραγωγή , ̟ου θα
είναι και το υλικό ,̟ου θα σας ̟αραδώσει;
Α̟άντηση 4
• Η α̟αίτηση κατάθεσης του δείγµατος α̟αιτείται µόνο στην ̟ερί̟τωση
κατάθεσης ισοδύναµου είδους λόγω της α̟αίτησης του τεχνικού τµήµατος
συντήρησης για έλεγχο του όµοιου σχεδίου (pattern) του υφάσµατος και
για έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών ̟ου µ̟ορούν να ελέγχουν
µακροσκο̟ικά ή εργαστηριακά εφόσον κριθεί α̟αραίτητο (Category 1a
όχηµα). Η ε̟ισκευή των καθισµάτων δεν είναι καθολική σε κάθε όχηµα
αλλά κατά κύριο λόγο σηµειακή, µε α̟οτέλεσµα να γειτνιάζουν ̟αλαιά
καθίσµατα, µε νέα-ε̟ισκευασµένα ̟ου θα έχουν εγκαταστηµένο το νέο
̟αραδοτέο ύφασµα. Συνε̟ώς, κατανοείτε ότι α̟αιτείται ̟λήρης
ισοδυναµία στο σχέδιο αλλά και ̟λήρης συµµόρφωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών ̟ου αφορούν χρήση υφασµάτων σε οχήµατα µετρό
(Category 1a)
καθώς και στα λοι̟ά τεχνικά χαρακτηριστικά ̟ου
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̟ροσδιορίζουν την αντοχή του υφάσµατος και του συνόλου των τεχνικών
χαρακτηριστικών ̟ου συνθέτουν την α̟όδοση του υφάσµατος στις
συνθήκες ̟ου ̟ροσδιορίστηκαν στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές στα ̟λαίσια
της κατασκευής των συρµών.
• Όσον αφορά τη µοναδική σηµείωση για ισοδύναµο είδος ̟ου υφίσταται,
σηµειώνεται οτι έχει ̟ροκύψει καθώς είναι το µοναδικό είδος, ̟ου βάσει
του ιστορικού των αγορών υφίσταται εγκεκριµένο ισοδύναµο είδος.
• Η διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και η
ιχνηλασιµότητα της γνησιότητας αφορά τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
• Όσον αφορά την κατάθεση ̟ρότασης ισοδύναµου είδους α̟αιτείται
έλεγχος ισοδυναµίας στο στάδιο της τεχνικής ̟ροσφοράς. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ειδών έχουν ε̟ικαιρο̟οιηθεί στο αρχείο «ΠαράτασηΥ̟οβολής Προσφοράς Τεύχος ∆ιευκρινίσεων Τρο̟ο̟οιήσεων», µε
Α∆Α:Ω3Η2ΟΡΛΟ-Β2Ρ,24-09-2020.
Ερώτηµα 5
Στην ερώτηση 9 , για το ίδιο θέµα ,αναφέρετε στην << Α̟άντηση 9 . Το δείγµα
&#799;̟ου θα &#799;̟ροσκοµιστεί θα &#799;̟ρέ̟ει να είναι ακριβές
αντίγραφο του τελικού &#799;̟αραδοτέου (τυχόν ανε̟αίσθητες α̟οκλίσεις
λόγω διαφορετικής ̟αρτίδας - batch είναι α̟οδεκτές). Παρακαλώ γνωρίστε
µας ̟ως διασφαλίζετε ότι το δείγµα ,ου ισοδύναµου κατασκευαστή ,̟ου θα
εξετασθεί µακροσκο̟ικά , θα είναι ακριβές αντίγραφο του ̟αραδοτέου , ̟ου
θα γίνει ̟αραγωγή για εσάς , µετά την ανάθεση της ̟ροµήθειας . Και ̟ώς το
διασφαλίζει αυτό η εταιρεία ̟ου δεν θα ̟αραδώσει δείγµα , όταν υ̟άρχει
̟ιθανότητα να έχει στο µεταξύ διαφορο̟οιήσει την ̟αραγωγή της ,σε σχέση
µε αυτό ,̟ου στο ̟αρελθόν σας είχε ̟αραδώσει.; Ο όρος αυτός , του δείγµατος
µε την κατάθεση της ̟ροσφοράς ,ευνοεί φωτογραφικά τους ̟ροηγούµενους
̟ροµηθευτές , α̟οκλείει τους ισοδύναµους και δεν ε̟ιτρέ̟ει για την ε̟ίτευξη
της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής στον διαγωνισµό ,̟ου είναι ο στόχος κάθε
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού ,για την ε̟ίτευξη τεχνοοικονοµικά ,της
καλύτερης δυνατής τιµής Παρακαλούµε ό̟ως εξετάσετε τα ανωτέρω και
συµ̟ληρώσετε την τεχνική ̟ροδιαγραφή ,σύµφωνα µε τον Νόµο 4412/16 και
τον όρο του δείγµατος µε την ̟ροσφορά , ̟ου α̟οτρέ̟ει την ευρύτερη
δυνατή συµµετοχή ,διορθώνοντας κατά την δική µας ά̟οψη ,να κατατεθεί
δείγµα α̟ό τους µειοδότες του διαγωνισµού ,̟ριν την έναρξη της µαζικής
̟αραγωγής τους.
Α̟άντηση 5
Η ̟ροσκόµιση δείγµατος είναι α̟αραίτητη για την έλεγχο της ισοδυναµίας
των ̟ροσφερόµενων ειδών µε το «Ως κατασκευάστηκε- As Built» είδος, καθώς
α̟αιτείται ̟λήρης ισοδυναµία, στο σχέδιο, στα τεχνικά χαρακτηριστικά ̟ου

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ «2» - Τ∆-032/19

5 |6

20PROC007526383 2020-10-22
αφορούν χρήση υφασµάτων σε οχήµατα µετρό (Category 1a), καθώς και την
αντοχή του υφάσµατος και του συνόλου των τεχνικών χαρακτηριστικών ̟ου
συνθέτουν την α̟όδοση του υφάσµατος στις συνθήκες ̟ου ̟ροσδιορίστηκαν
στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές στα ̟λαίσια της κατασκευής των συρµών.
Ερώτηµα 6
̟αρακαλώ να δείτε στο τεύχος των διευκρινήσεων στο ̟αράρτηµα V των
τεχνικών ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού γράφει: «+3% max αλλαγή στις
διαστάσεις κατό̟ιν ε̟αφής µε νερό (BS819)» .
Παρακαλούµε ελέγξετε αν τυχόν έχει γίνει τυ̟ογραφικό λάθος στην οδηγία
BS819 αντί για την BS 2819.
Α̟άντηση 6
Πρόκειται ̟ερί εκ ̟αραδροµής τυ̟ογραφικού λάθους –το σωστό είναι οδηγία
BS2819.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διαγωνισµού Τ∆-032/19 και το
Τεύχος ∆ιευκρινίσεων µε αριθµό Α∆Α:Ω3Η2ΟΡΛΟ-Β2Ρ.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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