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Θέµα: ∆ιευκρινήσεις επί της ∆ιακήρυξης της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νο 11/2011 
 

Σχετικά: ΑΠ ΕΥΑΘ 6171/19-4-2012, ΑΠ ΕΥΑΘ 6387/24-4-2012, ΑΠ ΕΥΑΘ 
6440/24-4-2012, ΑΠ ΕΥΑΘ 6462/25-4-2012 έγγραφα.  
 

Σε ότι αφορά τα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε ερωτήµατα εταιρειών που έλαβαν 
τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού «Σχεδιασµό, Προµήθεια θέση σε λειτουργία συστήµατος 
διατάξεων µέτρησης, καταγραφής, τηλεµετάδοσης και διαχείρισης ενδείξεων 
κατανάλωσης ύδατος 750 καταναλωτών της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Βιοµηχανική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης» σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 

1. Η αναφορά ότι έργα τηλεµετρίας-αυτοµατισµών δεν σχετίζονται µε συστήµατα 
AMR και ως εκ τούτου η όποια αναφορά στα πρώτα, ως στοιχεία της εµπειρίας 
δεν είναι κατανοητή δεν κρίνεται αποδεκτή δεδοµένου ότι το τµήµα της 
συλλογής, µεταφοράς, απεικόνισης, διαχείρισης των δεδοµένων κατανάλωσης 
αποτελεί περιεχόµενο διαδικασιών και τεχνολογίας απολύτως παρόµοιας µε 
συστήµατα τηλεµετρίας-αυτοµατισµών-SCADA.  

2. Προσφορές που εµφανίζουν διαφοροποιήσεις από τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
και ειδικότερα για όρους που δεν αναφέρονται ρητά ότι είναι επί ποινή 
αποκλεισµού, άπτονται στην αρµοδιότητα της επιτροπής να τις κάνει αποδεκτές η 
όχι.  Είναι αυτονόητη η αποδοχή προσφορών που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης.  

3. Σε ότι αφορά το ζήτηµα της πιστοποίησης της σχετικής µε το διαγωνισµό 
εµπειρίας (Τεχνικά Στοιχεία Εµπειρίας) σε περίπτωση που αυτή µπορεί να γίνει 
µόνο µε έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε 
τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο υλοποίησης ενός έργου αφορά σε εκείνο το 
στάδιο του έργου που δύναται να επιβεβαιωθεί η έντεχνη υλοποίησή του και να 
προκύπτει η ικανότητα του αναδόχου. Για έργα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
υλοποίησης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα 
στοιχειοθετούν το βαθµό υλοποίησης του έργου και θα περιλαµβάνουν 
αντίστοιχες βεβαιώσεις από τους αναθέτοντες φορείς. Από τα παραπάνω στοιχεία 
θα πρέπει να προκύπτει η ικανότητα του αναδόχου. 

4. Οι δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας (Άρθρο 3-Β.2 Τεχνικά Στοιχεία Εµπειρίας 
παράγραφος 3 της ∆ιακήρυξης) αφορούν σε εξωτερικούς συνεργάτες που θα 
συνεργαστούν µε τον υποψήφιο σε περίπτωση ανάληψης του έργου. Οι δηλώσεις 
θα προέρχονται από τους αναφερόµενους εξωτερικούς συνεργάτες.  
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5. Η απαίτηση 6.1.2.24 της ∆ιακήρυξης (Β. Ειδικοί Όροι άρθρο 3) αφορά στις 
διατάξεις λήψης και αποστολής των ενδείξεων οι οποίοι πρέπει να αποτελούν 
ενιαία µονάδα (δέκτης και ποµπός). Τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3 των Ειδικών 
Όρων περί δυνατότητας ενοποίησης επιπέδων αρχιτεκτονικής του συστήµατος 
π.χ. υδροµετρητής – τοπικός µεταδότης δεν έρχονται σε σύγκρουση µε την 
προηγούµενη απαίτηση καθώς αυτή αφορά στο επιµέρους σύστηµα του τοπικού 
µεταδότη (λήψη-αποστολή) και όχι στον τρόπο σχεδιασµού, αρχιτεκτονικής του 
συστήµατος.    

6. Ο αναφερόµενος αριθµός των «ψηφιακών εισόδων» (Άρθρο 5: Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά Μονάδων Συστήµατος AMR – παράγραφος 5.1 της ∆ιακήρυξης) 
στους τοπικούς µεταδότες – Local Transmitters αφορά στον αριθµό 
υδροµετρητών που δύνανται να συνδεθούν.  

7. ∆εν υπάρχει απαίτηση µετάδοσης σήµατος σε συνθήκες βύθισης του εξοπλισµού 
σε νερό ενώ η αναφερόµενη προστασία IP68 στον Άρθρο 5 παράγραφος 5.6 της 
∆ιακήρυξης περιλαµβάνει και τον συγκεντρωτή (Concentrator).  

8. Οι υποβληθείσες τεχνικές προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της 
διακήρυξης, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει περαιτέρω αποσαφήνιση 
θεωρούµε ότι µπορούν να γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις. 

9. Η συχνότητα λήψης των ενδείξεων πράγµατι καθορίζει και το χρόνο διάρκεια της 
µπαταρία των µεταδοτών. Για το λόγο αυτό ως σηµείο αναφοράς διάρκειας της 
µπαταρίας ορίζεται µια µετάδοση ανά µήνα (από τον υδροµετρητή στον server).  

10. Η απαιτούµενη αυτονοµία του συστήµατος για 5 χρόνια περιλαµβάνει και τους 
συγκεντρωτές.  

11. Η αποστολή συναγερµών από τους συγκεντρωτές σε τελικούς αποδέκτες αφορά 
στην εξασφάλιση της δυνατότητας αποστολής συναγερµών κατάστασης του 
συστήµατος, που ελέγχει ο συγκεντρωτής, σε επιλεγµένους χρήστες.  

12. Οι απαιτήσεις αναλογικών και ψηφιακών καναλιών στους συγκεντρωτές αφορούν 
κύρια σε θέµατα µελλοντικής αναβάθµισης του συστήµατος  και ένταξής του σε 
αυτό νέων λειτουργικών δεδοµένων, όπως στάθµες ή ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ύδατος.   

13. Η δυνατότητα ύπαρξης των αναµεταδοτών για την τεχνοοικονοµική 
βελτιστοποίηση του αριθµού των συγκεντρωτών στην περιοχή δεν απαγορεύεται 
από την διακήρυξη.   

14. Σχετικά µε τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας απαιτείται πενταετής διάρκεια για τους 
υδροµετρητές και το σύστηµα της συνολικής παλµοδοτικής διάταξης και δύο έτη 
για το σύνολο του AMR συστήµατος πλην των δύο παραπάνω.  

15. Σε ότι αφορά το ετήσιο τίµηµα πλήρους συντήρησης του συστήµατος, αυτό δεν 
περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά όπως ορίζεται στον Β.3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ως εκ τούτου δεν αποτελεί περιεχόµενο αξιολόγησης των 
Οικονοµικών Προσφορών των συµµετεχόντων και της τελικής επιλογής του 
µειοδότη.  
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Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Γενική ∆ιεύθυνση 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

 
Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

  
 
 

Αθανάσιος Σουπίλας 
 

 
Ο ∆ιευθυντής Ύδρευσης 

  
 

 
Καµπουρίδης Λάζαρος 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
 
 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού 
 
 
 

Μαρία Σαµαρά 


