
 

 

Διακήρυξη ΔΕΕΔ- 34  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – 

Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ»  

 

Ζητούμενες Διευκρινίσεις Οικονομικών Φορέων Νο 3  

α/α Ερώτηση Απάντηση- Διευκρίνιση ΔΕΕΔ 

1. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι παραδεκτή 

προσφορά οικονομικού φορέα στην οποία 

προτείνονται εναλλακτικά, για το ίδιο τμήμα του 

έργου, περισσότεροι του ενός υπεργολάβοι, στων 

οποίων τις τεχνικές/επαγγελματικές ικανότητες θα 

στηριχθεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, κατά 

περίπτωση, για την παραδεκτή συμμετοχή του στον 

διαγωνισμό, χωρίς να επηρεάζεται το τίμημα της 

προσφοράς.  

Επιβεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με 

τα άρθρα 12 και 23 της 

Διακήρυξης δεν απαγορεύεται η 

δήλωση περισσότερων του ενός 

υπεργολάβων εναλλακτικά για 

το ίδιο τμήμα του έργου. 

Σημειώνεται ότι εφόσον ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας 

στηρίζεται στις ικανότητες 

τρίτων για την κάλυψη των 

κριτηρίων του Άρθρου 9 , ΤΕΥΔ 

υποβάλλεται και από τους 

τρίτους. 

2. ΤΕΥΧΟΣ Δ' - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: "Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών, εκάστη νέα 

καλωδιακή γραμμή θα τεθεί υπό ονομαστική τάση 

δικτύου Uo=150kV για 24 ώρες, σύμφωνα με την 

παράγραφο 16.3 του κανονισμού IEC 60840/2011-

11. Την ευθύνη της επιτυχούς έκβασης της δοκιμής 

αυτής για το τμήμα της καλωδιακής γραμμής που 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

φέρει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος".  

ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: "Όλες οι 

περιλαμβανόμενες στο Τεύχος Δ ’ (Τεχνική 

Περιγραφή) δοκιμές κατά τη διάρκεια ή μετά την 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης, περιλαμβάνονται 

στο κόστος του Έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση".  

Παρακαλoύμε διευκρινίστε εάν ο ΔΕΔΔΗΕ 

εξασφαλίζει την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο 

150kV, ώστε να διενεργηθεί η δοκιμή με σύνδεση 

σε αυτό χωρίς φορτίο. Διαφορετικά θα πρέπει να 

προβλεφθεί ειδικός ανεξάρτητος εξοπλισμός, ως εκ 

τούτου η δοκιμή θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, 

το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν. 

Η παροχή τάσης δικτύου 150 

kV, ώστε να διενεργηθεί η 

δοκιμή μετά την εγκατάσταση 

με σύνδεση σε αυτό για 24 ώρες 

χωρίς φορτίο, θα εξασφαλιστεί 

από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο προϋπολογισμός 

του προκηρυχθέντος με την Διακήρυξη ΔΕΕΔ-34 

έργου, ο οποίος αναφέρεται στο αρθ. 1 τ. Διακήρυξη, 

αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς ή συνιστά 

ενδεικτικό προϋπολογισμό, χωρίς να αποτελεί ανώτατο 

όριο προσφοράς. Η διευκρίνιση απαιτείται, μετά από 

την ενδελεχή μελέτη μας των τεχνικών απαιτήσεων 

και προδιαγραφών του προκηρυχθέντος έργου, καθώς 

και εκ στοιχείων της αγοράς που έχουμε στο πλαίσιο 

των διερευνητικών επαφών μας.  

 

Επιβεβαιώνουμε ότι όπως 

αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 1 

της Διακήρυξης ο 

προϋπολογισμός αποτελεί το 

ανώτατο όριο προσφοράς. 

 


