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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 507702 

 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Ειδικός όρος 2.4 
Δεδομένου ότι θεωρείται αδύνατο να ληφθούν 

επαρκώς υπόψη απαντήσεις του ΔΕΔΔΗΕ που 
θα δοθούν εντός έξι (6) ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και προς τούτο ζητείται 
επίσπευση του χρόνου απόκρισης του 
ΔΕΔΔΗΕ προς διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων και της διαγωνιστικής 
διαδικασίας 

Θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στον υπόψη όρο 

2 Ειδικός όρος 7.2 
Να διευκρινιστεί, στην περίπτωση προσφοράς 
που συμπεριλαμβάνει δήλωση στήριξης στις 
ικανότητες τρίτου φορέα, εάν απαιτείται, πέρα 
της προσκόμισης δεσμευτικής επιστολής, 
άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων και 

πιστοποιητικών, όπως απαιτούνται αντίστοιχα 
στην περίπτωση του διαγωνιζόμενου 
Να διευκρινιστεί τέλος εάν υπάρχουν ίδιες 

απαιτήσεις και στην περίπτωση δάνειας 
εμπειρίας που χορηγείται από μητρική ή άλλη 
θυγατρική εταιρεία του ίδιου ομίλου, εντός ή 
εκτός Ελλάδος 

Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω 
παράγραφο, για όλες τις περιπτώσεις 
απαιτούνται και πρόσθετα στοιχεία 
τεκμηρίωσης. 

3 Ειδικός όρος 9.3 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχεται η 
δυνατότητα απόρριψης προσφορών που 
περιλαμβάνουν σε ποσοστό πλέον του 50% 
της προσφοράς, προϊόντα καταγωγής τρίτων 

χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει συνάψει σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια 
συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και 
ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές των εν λόγω 
τρίτων χωρών και με την επιφύλαξη τυχόν 
υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελλάδας, να προσδιοριστεί σαφώς για 

ποιες χώρες θα ενεργοποιηθεί ο όρος 
απόρριψης. Επίσης να προσδιοριστεί 
ενδεχόμενη απαίτηση προσκόμισης δήλωσης 
προέλευσης του προσφερόμενου προϊόντος, 
με αναφορά επί ποσοστού προέλευσης των εν 

λόγω τρίτων χωρών, συμμετοχής επί της 
συνολικής αξίας των προϊόντων που 
συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Προφανώς 
η προβλεπόμενη δήλωση που χορηγείται 
βάσει του άρθρου 13.2.9 κρίνεται ανεπαρκής 

Θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στον υπόψη όρο 
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4 Ειδικός όρος 9.4 

Αναγνωρίζοντας προτίμηση σε προϊόντα 
ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά την οικονομική 
αξιολόγηση των προσφορών, έως 3%, 
παρακαλούμε όπως αναφερθεί σαφώς η 
απαίτηση να υποβληθεί στοιχειοθετημένη 
σχετική δήλωση προέλευσης και τυχόν 
ποσοστού επί συνολικής τιμής προϊόντων 

προέλευσης τρίτων χωρών με ρητή 

επισήμανση ως προς τη μη αποδοχή χωρών 
με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει 
συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και 
ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων 
χωρών. Προφανώς η προβλεπόμενη δήλωση 

που χορηγείται βάσει του άρθρου 13.2.9 ως 
προς τον τόπο κατασκευής και επιθεώρησης 
δεν ταυτίζεται με την προέλευση του 
προσφερόμενου προϊόντος, ούτε παρέχει 
αναφορά επί ποσοστού προέλευσης των εν 
λόγω τρίτων χωρών, συμμετοχής επί της 

συνολικής αξίας των προϊόντων που 
συνιστούν την εν λόγω προσφορά. 

Ισχύει η δήλωση της παραγράφου 13.2.9 

5 Τεχνική Προδιαγραφή ΔΔ-328/19.12.2017 
6.7 
Να διευκρινιστεί σαφώς ποια διαδικασία 

μέτρησης για τον καθορισμό της διάβρωσης 

επαφής «είναι αποδεκτή από τον Επιθεωρητή 
του ΔΕΔΔΗΕ» 

Λόγω μη ύπαρξης τυποποιημένης μεθόδου 
αξιολόγησης της φθοράς, ο κατασκευαστής θα 
προτείνει αξιόπιστη και τεκμηριωμένη μέθοδο 

αξιολόγησης την οποία θα αποδεχθεί ο 

επιθεωρητής 

6 Τεχνική Προδιαγραφή ΔΔ-328/19.12.2017- 9 
Να διευκρινιστεί εάν για τη μέτρηση της 
έντασης κρίνονται αποδεκτά τα πηνία 
Rogowski που παρέχουν μεγάλη ακρίβεια 

μέτρησης, διότι δεν αναφέρονται σαφώς 

Είναι αποδεκτά 

7 Ειδικός Όρος Παράρτημα Ν1 
Να διευκρινιστεί εάν το είδος 9 (RTU χωρίς 
μπαταρίες) περιλαμβάνει μόνο τις RTU ή 
εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και πρόσθετες 

κάρτες με τις οποίες συνεργάζεται η εν λόγω, 
δηλαδή κάρτα ελέγχου κατάστασης 
μπαταρίας, κάρτα παραμετροποίησης, 
καταμεριστών τάσης, κλπ. 

Είναι σαφές τι συμπεριλαμβάνεται 

8 Τεχνική Περιγραφή 19ζ 

Να διευκρινιστεί ότι τα πιστοποιητικά δοκιμών 

τύπου δύναται να αφορούν σε Μ/Σ τάσεως 
μέτρησης 20kV και να έχουν πραγματοποιηθεί 
στο ΚΔΕΠ, διότι οι εν λόγω θεωρούνται 
παρεμφερείς (έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και 
ίδιο επίπεδο τάσης, ως ορίζεται στην 
παράγραφο 19.ιε) και το εργαστήριο είναι 

αναγνωρισμένος ανεξάρτητος δημόσιος 
φορέας 

Είναι σαφές και δεν απαιτείται περαιτέρω 

επεξήγηση. 
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9 Τεχνική Περιγραφή 19.ιβ & 19.ιγ & 19.ιε 

Στην περίπτωση όπου κατασκευαστής διαθέτει 
συστάσεις για τηλεχειριζόμενους διακόπτες 
αυτομάτου επαναφοράς ίδιους ή ισοδύναμους 
με τους προσφερόμενους που χρησιμοποιούν 
τους ίδιους μονωτήρες με τους 
προσφερόμενους δεν πρέπει να προσκομίζει 
ξεχωριστά τις συστατικές επιστολές των 

εδαφίων 19.ιβ & 19.ιγ & 19.ιδ 

Είναι σαφείς και δεν απαιτείται περαιτέρω 

επεξήγηση. 

10 Τεχνική Περιγραφή 19.ιε 
Να επιβεβαιωθεί ότι συστάσεις που αφορούν 
σε Μ/Σ τάσεως μέτρησης 20kV, με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και ίδιο επίπεδο τάσης, 
θα θεωρούνται επαρκή για την πιστοποίηση 

της εμπειρίας του κατασκευαστή, διότι 
προφανώς η απαίτηση ως προς την ακρίβεια 
για Μ/Σ τροφοδοσίας μάλλον αναφέρεται σε 
Μ/Σ μέτρησης 

Είναι σαφές και δεν απαιτείται περαιτέρω 
επεξήγηση. 

11 Type Testing Pricing : 

- We understand that for TT as defined 
in Annex 10 that are carried out in 
KDEP Laboratory (marked with YES) 
the Contractor has to take charge of 
costs for defined test samples and 
transportation; please confirm our 
understanding is correct and if these 

costs have to be embedded in ACRs 
supply prices or we have to express 
them (qty, samples, transportation) 
separately in the offer 

- Referring to a.m., please confirm that 
is Contractor responsibility to define 
the nr of needed samples for TT in 

KDEP 
- Reffering to the first of these queries, 

please confirm if Contractor has also 
to provide engineer support for TT at 
KDEP Laboratory or not 

- We understand that for TT as defined 

in Annex 10 that cannot be carried 
out in KDEP Laboratory (marked with 
NO) the Contractor has to propose 
suitable Laboratory, number of 

samples, samples costs and logistic 
costs so as engineer support: please 
clarify whether these costs and 

information have to be embedded 
into the supply scope or have to be 
expressed in separate bill 

- Reffering to the first and third of 
these queries, please confirm that 
Inspection compensation costs as per 
Annex 13 – Article 10, will not apply 

to the subject of Type Testing 

 

- Το κόστος των δοκιμίων και της 
μεταφοράς τους στο ΚΔΕΠ- ΔΕΗ θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο (Παράρτημα 13 
«Υπόδειγμα Σύμβασης προμήθειας», 
άρθρο 11, §2 της Διακήρυξης) και δεν 
χρειάζεται να αναφέρεται ξεχωριστά 
στην προσφορά. 

- Το πλήθος των δοκιμίων θα προταθούν 
από τον Ανάδοχο προς αποδοχή από το 
Τμήμα Επιθεώρησης του ΔΕΔΔΗΕ και με 
βάση τις απαιτήσεις που προκύπτουν 
από το αντίστοιχο πρότυπο IEC (§15.1 
της ΤΠ ΔΔ-382/19.12.2017). 

- Δεν απαιτείται υποστήριξη από τον 

κατασκευαστή κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών. 

- Το κόστος των Δοκιμών Τύπου που δεν 
μπορούν να εκτελεστούν στο ΚΔΕΠ 
απαιτείται να αναφέρεται ξεχωριστά. Σε 
ότι αφορά τα δοκίμια ισχύει ότι 

αναφέρεται στην §15.1 της ΤΠ ΔΔ-
382/19.12.2017, στο άρθρο 11 §2 του 
Παραρτήματος 13 της Διακήρυξης και 
στις απαντήσεις με τις τρεις κουκίδες 

ανωτέρω. 
- Τα έξοδα επιθεώρησης του Άρθρου 10 

του Παραρτήματος 13 της Διακήρυξης 

δεν ισχύουν για τις Δοκιμές Τύπου, 
παρά μόνο εάν αποτύχουν οι 
προδιαγραφόμενες Δοκιμές Τύπου. 
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12 Gateway supply : 

Please inform where and how the 
Gateway (qty 6 required for capacity 
of at least 100 ACR units each) shall 
be installed: will them be placed in a 
control room of a SS cabin? 
In a suitable free- standing control 
cubicle or wall mounted box? 

In the latter case, shall the 

Contractor include in his scope the 
cubicle/box too? 

Οι μετατροπείς πρωτοκόλλου (Gateway) θα 

εγκατασταθούν στα Κέντρα Ελέγχου των 
συστημάτων SCADA του ΔΕΔΔΗΕ, κατά 
προτίμηση με δυνατότητα τοποθέτησης σε 
ερμάριο (rack mounted). Σε κάθε περίπτωση, 
δεν χρειάζεται ο Υποψήφιος προμηθευτής να 
συμπεριλάβει στην προσφορά του  ξεχωριστή 
καμπίνα/κουτί για τον μετατροπέα 

πρωτοκόλλου. 

13 Communication structure : 
Could HEDNO please clarify whether 
it is required that all ACR are always 

connected to all 3 SCADA systems or 
better clarify the architecture of the 
communication 

Ο κάθε Δ/ΑΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να συνδέεται και στα 3 συστήματα SCADA του 
ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο κάθε φορά, ανάλογα με τη 

θέση εγκατάστασής του, θα είναι συνδεδεμένος 
και θα επικοινωνεί μόνο με ένα από τα τρία 
συστήματα SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (είτε 
απευθείας, είτε μέσω του μετατροπέα 
πρωτοκόλλου - gateway). 

14 Supply VT installation in double rising pole 
case :  

While ACR units and Control Cabinet 
will be installed on the pole in similar 
arrangement for both single rising 
pole or double rising pole, in the 
latter case the supply VT, due to the 

presence of upper disconnectors 
operating rods, should have to be 
fixed onto the 2 poles stiffening 
horizontal arms. This means the 
fixing kit in this case differs from that 
of the single pole bracing kit. Could 
HEDNO please indicate quantities 

split of the two types of installation 
foreseen in the tender? 

Στο ενδεικτικό σχέδιο της Διακήρυξης φαίνεται 
ένας τρόπος εγκατάστασης των Μ/Σ Τάσης. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την §10 της ΤΠ ΔΔ-
382/19.12.2017, η τοποθέτηση του Μ/Σ Τάσης 
θα γίνεται σε ένα στύλο και δεν απαιτείται 
ξεχωριστή κατασκευή για την τοποθέτησή του 
σε δίστυλο. Τα εξαρτήματα για τη στήριξη του 

Μ/Σ Τάσης πρέπει να δίνονται από τον 
Υποψήφιο Προμηθευτή. 

15 System architecture for communication 
between RTUs and SCADA : 

In chapter 8.17 of Technical 

Specification it is for example 
required fault locator which means 
need to parametrize specific line 
values like impedance, resistance, 
length etc; from that, one could 

expect that very unlikely there would 
be several identical sets of 

parameters. We kindly ask HEDNO to 
clarify what is therefore the meaning 
of having all RTUs with the same IP-
address as included in Figure 3. 

Όλες οι ΠΜΕ/RTU θα έχουν την ίδια αρχική ΙΡ 
διεύθυνση κατά την εργοστασιακή τους 
παραμετροποίηση. Θα λάβουν ξεχωριστή - 

μοναδική διεύθυνση ΙΡ κατά τις εργασίες 
παραμετροποίησής τους, ανάλογα με την θέση 
εγκατάστασής τους και τις παραμέτρους που θα 
δοθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

16 Limitation of Contractor Liability : 

Referring to Article 9 of Annex 13 
(Model of Supply Contract) do we 
interpret correctly that each of the 
Party’s liability – if any in connection 

Διευκρινίζουμε ότι ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να αποζημιώσει το ΔΕΔΔΗΕ για καταστροφές 
(θετική ζημιά) που μπορεί να προκαλέσει το 
υλικό εξαιτίας ελαττωματικότητάς του και η 
αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι 
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with the performance of this Supply 

Contract – for consequential or 
indirect damages, such as loss of 
profit, loss of production, outage of 
the plant are excluded, and that in no 
event the Contractor’s aggregate 
liability shall exceed 50% of the Total 
Contract Price? 

Contractor shall remain however 

liable to the Employer without 
limitation and shall fully indemnify 
the Employer for any prejudice, loss, 
damage, expense, or cost overruns 
arising from willful misconduct or 
gross negligence. May we have a 

clear disclaimer from HEDNO about 
this subject? 

μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος. Η απώλεια κέρδους, η 
απώλεια παραγωγής και η διακοπή λειτουργίας 
του Δικτύου δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
καταστροφές αυτές και επομένως εξαιρούνται 
από την αποζημίωση. 

17 Time schedule for samples and Type Testing : 
Please confirm that the time schedule 
of figure 2 is just indicative since the 

actual timing will highly depend on 
Laboratory availability which cannot 
be booked before Contract’s 
effectiveness so as the software 
adaptation to be implemented before 
the communication and functionality 

tests in the shown sequence. The 

actual schedule will be agreed and 
confirmed at the time of Contract and 
will not be subjected to penalty 
clauses 

Επιβεβαιώνουμε ότι, σύμφωνα με την §15.1 της 
ΤΠ ΔΔ-382/19.12.2017, το χρονοδιάγραμμα 
των δοκιμών θα προταθεί από τον Προμηθευτή 

προς αποδοχή από το Τμήμα Επιθεώρησης του 
ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
τηρήσει τα λοιπά χρονικά διαστήματα που 
προσδιορίζονται ρητά στο σχήμα 2 και στην 
παράγραφο 15 της ΤΠ ΔΔ-382/19.12.2017. 

18 Delivery time of 1st batch of supply : 
Please confirm that the contractual 6 

months delivery of the 1st batch of 
supply starts after ending of the Type 
Tests schedule 

Επιβεβαιώνουμε ότι η συμβατική υποχρέωση 
της 1ης τμηματικής παράδοσης υλικού ξεκινά 

να μετρά από την παραλαβή των επίσημων 
πιστοποιητικών των Δοκιμών Τύπου του υλικού 
από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Τυχόν ερωτήματα ενδιαφερόμενων Οίκων που δεν απαντώνται στο παρόν, θα απαντηθούν σε 

επόμενη ανάρτηση διευκρινίσεων. 
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Δημήτριος Γκούβας 

Διευθυντής ΔΥΠΜ 

 


