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Απαντήσεις σε ερωτήματα για τον Διαγωνισμό ΔΔ-207 

Clarifications based on inquiries submitted for Tender ND-207 

 

 

1. Ερώτηµα: Θα θέλαµε να κάνετε πιο συγκεκριµένο τι ακριβώς θα 

διαβάζουµε (δεδοµένα 15’ για την καµπύλη φορτίου) στην 

αποµάστευση των µετρητών. Για παράδειγµα µόνο τις τιµές 

εισερχόµενης και εξερχόµενης ενέργειας και το logfile των 

µετρητών; Αυτό θα µας βοηθούσε ώστε να είναι πιο ακριβής ο 

σχεδιασµός του storage από την πλευρά µας. 

Απάντηση: Σύµφωνα µε το τεύχος 2 (Τεχνική Περιγραφή 

Συστήµατος), #33. «…περιλαµβάνουν όλες τις καµπύλες φορτίου 

ολοκλήρωσης δεκαπενταλέπτου (15’), καθώς και τα δεδοµένα των 

καταχωρητών, τιµολογιακά στοιχεία, τα στοιχεία συµβάντων και τα 

στοιχεία ποιότητας ενέργειας.» 

 

2. Ερώτηµα: Θα µπορούσαν να εξαιρεθούν τα references για µετρητές 

και Modems;  

Απάντηση: Οι µετρητές και τα modems δεν εξαιρούνται από τα 

references που απαιτούνται στην ενότητα της Εµπειρίας, στο Τεύχος 

Πρόσκληση. Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι: «…Οι βεβαιώσεις παραλαβής 

πρέπει να αποδεικνύουν πωλήσεις τουλάχιστον … τεµαχίων 

παρόµοιου τύπου… Ως παρόµοιου τύπου, εννοείται ίδια σειρά του 

προϊόντος, όπου χωρίς να µεταβληθεί το βασικό hardware 

τροποποιείται µόνο ως προς την έκδοση του λογισµικού και 

εξειδικεύονται χαρακτηριστικά που αφορούν προαιρετικές (optional) 

δυνατότητες.» 

 

3. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι οι φάκελοι Α,Β και Γ 

της προσφοράς θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο και µόνο ο φάκελος Β θα κατατεθεί και σε ηλεκτρονική 

µορφή (CD).   

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται.  Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 

του τεύχους «Όροι και Οδηγίες». 
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4. Ερώτηµα: Αναφερόµενοι στην παράγραφο:  

 

«Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των τιµών 

και δηλώνει ότι καθόρισε αυτές µετά από ακριβή προϋπολογισµό, 

που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η 

οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια 

εκτελέσεως της Σύµβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα, ρητά, 

οριστικά και αµετάκλητα του δικαιώµατος να αξιώσει αύξηση ή 

αναπροσαρµογή αυτών για οποιονδήποτε λόγο, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των περιπτώσεων των άρθρων 

178, 179 του Αστικού Κώδικα και αυτών του Α.Κ. που 

µνηµονεύονται στο άρθρο 20 των Γενικών Όρων.», 

 

παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν πρέπει να υποβληθεί σχετική 

∆ήλωση στον Φάκελο Γ. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 

του τεύχους «Όροι και Οδηγίες». 

 

5. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι τα αναφερόµενα 

δικαιολογητικά στο άρθρο 5 / Τεύχος Γ θα κατατεθούν στον ∆Ε∆∆ΗΕ  

από τον Ανάδοχο του έργου και όχι από τους ∆ιαγωνιζόµενους µε 

την υποβολή της προσφοράς τους. 

Απάντηση: Σύµφωνα µε τα τεύχη «Πρόσκληση» (Άρθρο 4) και 

«Όροι και Οδηγίες» (Άρθρο 6), ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να 

αξιολογηθεί τεχνικά. Πέραν τούτου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει όλα τα αναφερόµενα στο Άρθρο 5 του Τεύχους Γ 

«Ειδικοί Όροι», δικαιολογητικά.  

 

6. Ερώτηµα: Αpart from penalties regarding delays in 

implementation/deliveries and not meeting SLAs (as they are 

prescribed in ISSUE C', SPECIAL TERMS), is there any specified 

penalty which is related to consequential or indirect damages? 

Απάντηση: ∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι δεν απεµπολείται το δικαίωµα 

του ∆Ε∆∆ΗΕ να αναζητηθεί αποζηµίωση επί τη βάσει των ρυθµίσεων 

του τεύχους «Γενικοί Όροι» και «Ειδικοί Όροι». 

 

7. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να διευκρινίσετε, αν σε περίπτωση 

δηλώσεων συνεργασίας από υπεργολάβο, υποπροµηθευτή ή 
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κατασκευαστή εξοπλισµού εξωτερικού, απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής και αν ναι ποια είναι η αρµόδια αρχή. 

 

Απάντηση: Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος κατά την 

έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας νοµικού πλαισίου, ιδίως του 

ν.4250/2014. Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από ΚΕΠ, 

δικηγόρο ή άλλη δηµόσια αρχή, ή, σε αλλοδαπή περίπτωση, από την 

τοπική αρµόδια αρχή, φέρουσα, όµως, την ειδική σφραγίδα 

επικύρωσης του συστήµατος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille). 

 

8. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε 

µε τη φράση  "επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια αρχή" , στο 

κάτωθι σηµείο αναφοράς: 

«…Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισµό θα 

προσκοµίσουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια 

αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων 

αυτών ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκοπό αυτό από 

το διοικητικό συµβούλιο αυτών (προσκοµίζοντας επικυρωµένο 

αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την οποία δηλώνουν, ότι η 

εταιρεία τους δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4παρ. 4 

του νόµου ν.3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από 

το ν. 3414/2005, σχετικά µε τις εξωχώριες εταιρείες.» 

Απάντηση: Βλέπε απάντηση στο ερώτηµα 7. 

 

9. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να διευκρινίσετε, αν ο πάροχος ∆άνειας 

Εµπειρίας µπορεί να παρέχει την εµπειρία του σε περισσότερους του 

ενός  Υποψηφίους Αναδόχους στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισµού. 

Επίσης παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι απαραίτητο ο εν 

λόγω πάροχος να συµµετέχει στο έργο ως Υπεργολάβος,  

Υποπροµηθευτής ή κατασκευαστής. 

Απάντηση: Ο πάροχος ∆άνειας Εµπειρίας µπορεί να παρέχει την 

εµπειρία του σε περισσότερους του ενός Υποψηφίους Αναδόχους, 

λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6 (παράγ. 3.13.2): 

«…Μέλη µιας  Ένωσης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων απαγορεύεται να 

συµµετέχουν και ως µέλη άλλης  Ένωσης ή Κ/Ξ που υποβάλει επίσης 

Προσφορά, στον παρόντα ∆ιαγωνισµό. Ωστόσο, Εταιρεία που 

συµµετέχει αυτοτελώς ή σε Κ/ξια ή σε Ένωση µπορεί να  προσφέρει 

τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε άλλη Εταιρεία ή Κ/ξια ως  

υποπροµηθευτής / υπεργολάβος.» 
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Όσον αφορά την επίκληση ∆άνειας Εµπειρίας, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο Άρθρο 6  (παραγ. 3.14) του τεύχους «Όροι και 

Οδηγίες». 

 

10. Ερώτηµα: Παρακαλούµε όπως προχωρήσετε στη διευκρίνηση 

των […], ώστε να καταστεί σαφές ότι ο µόνος περιορισµός 

συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αφορά σε µέλη Οµίλου ή Κοινοπραξίας, 

και όχι σε υπεργολάβους ή Παρόχους ∆άνειας Εµπειρίας/Οικονοµικής 

∆υνατότητας. 

Απάντηση:  Βλέπε απάντηση στο ερώτηµα 9.  

 

11. Ερώτηµα: In case of a joint venture, is it possible each 

participant to invoice DIRECTLY HEDNO its own part? Based on the 

specs below (Issue B', TENDERING TERMS AND GUIDELINES), it 

seems that it is allowed. 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 3.13, 

3.13.1 στο Άρθρο 6 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες». 

 

12. Ερώτηµα: Στο πλαίσια του ∆ιαγωνισµού ∆∆-207, για την 

απόδειξη εµπειρίας διαγωνιζοµένου στην εγκατάσταση µετρητών, 

είναι αποδεκτή από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ∆εσµευτική ∆ήλωση εταιρίας 

εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ, 3ης ή ανώτερης τάξης, η οποία διαθέτει 

πιστοποίηση ISO9001 και η οποία δεν διαθέτει πιστοποιητικό 

εγκατάστασης 5.000 ή περισσότερων µετρητών; 

Απάντηση: Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 4 του τεύχους 

«Πρόσκληση».  

 


