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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού Τ∆-130/21
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Ακολουθούν διευκρινίσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό Τ∆-130/21
Προµήθεια καµερών και εξο̟λισµού για το σύστηµα κλειστού κυκλώµατος
τηλεόρασης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Ερώτηση 1:
Η ̟αρούσα διακήρυξη και ̟ιο συγκεκριµένα το Παράρτηµα ΙΙΙ ̟ου ̟εριλαµβάνει τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ̟ροσφερόµενων υλικών της διαγωνιστικής διαδικασίας
̟ροδιαγράφει υλικά συγκεκριµένων κατασκευαστών - οίκων και συγκεκριµένα
µοντέλα αυτών.
Υ̟άρχει δυνατότητα κατάθεσης φακέλου οικονοµικής και τεχνικής ̟ροσφοράς (εντός
του οικονοµικού ̟ροϋ̟ολογισµού) µε υλικά διαφορετικού κατασκευαστή ̟ου να
̟ροσφέρουν ίσες ή µεγαλύτερες τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟ό αυτές ̟ου αναφέρει το
τεύχος του διαγωνισµού;
Α̟άντηση 1:
Είναι α̟οδεκτά τα ισοδύναµα είδη µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι, κατό̟ιν της σχετικής
τεχνικής αξιολόγησης, το κάθε είδος θα µ̟ορεί να ενσωµατωθεί και να λειτουργήσει
στα υφιστάµενα συστήµατα. Ο ενδιαφερόµενος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει τα α̟αραίτητα
έγγραφα ̟ου θα α̟οδεικνύουν ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη είναι ισοδύναµα ή
καλύτερα α̟ό τα ζητούµενα.
Ερώτηση 2:
Κατό̟ιν µελέτης των τεχνικών ̟ροδιαγραφών της διακήρυξης ̟αρατηρήσαµε ότι
γίνεται αναφορά σε υλικά και τεχνολογίες ̟ου ̟λέον δεν είναι σε ̟αραγωγή (τύ̟οι
υλικών ̟ου δεν υ̟άρχουν ̟λέον, τεχνολογίες ό̟ως 600TVL ανάλυση κάµερας ̟ου δεν
υ̟άρχει ̟λέον ή κατασκευαστές ό̟ως ̟χ Samsung η ο̟οία δεν υφίσταται σαν
ονοµασία ̟λέον κλ̟). Για τα συγκεκριµένα υλικά µ̟ορούµε να ̟ροσφέρουµε
αντίστοιχα υλικά ανώτερων τεχνικών ̟ροδιαγραφών α̟ό εφάµιλλους
κατασκευαστές?
Α̟άντηση 2:
Είναι α̟οδεκτά τα ισοδύναµα είδη µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι, κατό̟ιν της σχετικής
τεχνικής αξιολόγησης, το κάθε είδος θα µ̟ορεί να ενσωµατωθεί και να λειτουργήσει
στα υφιστάµενα συστήµατα. Ο ενδιαφερόµενος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει τα α̟αραίτητα
έγγραφα ̟ου θα α̟οδεικνύουν ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη είναι ισοδύναµα ή
καλύτερα α̟ό τα ζητούµενα.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-130/21.
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