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ΠΡΟΣ: ΝΤΑΡΕΞ Α.Ε.Ε.
ΚΟΙΝ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με υπ’ αριθμ. 9777/13-12-2017 Διακήρυξη του ΟΛΠΑ για το έργο
«Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών», υποέργο 2 «Εξοπλισμός εποπτείας θαλάσσιου και
χερσαίου χώρου και ελέγχου οχημάτων, επιβατών και αποσκευών»

Δεδομένου ότι στο με στοιχεία «19/12/2017 17:38:32» αναρτηθέν στο ΕΣΗΔΗΣ ερώτημά σας
παρεμβάλλονται ξένοι προς το κείμενο χαρακτήρες, επανεμφανίζουμε αυτό που θεωρήσαμε ότι ισχύει και
εν συνεχεία παραθέτουμε την σχετική μας απάντηση.
«Κύριε Δ. Κολέτσο, Στο παράρτημα 1.3 (σελ.5) δηλώνετε ότι «Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ειδών ενός ή &περισσοτέρων εκ των προαναφερθέντων Τμημάτων. Η διαδικασία ανάθεσης του κάθε
Τμήματος είναι ανεξάρτητη η μία από την άλλη οπότε και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των
Τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα.». Καθότι κάθε τμήμα (είναι) ανεξάρτητο θα
θέλαμε να επικεντρωθούμε στο ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισμού, όπου κατόπιν αναζήτησης των τεχνικών
προδιαγραφών παρατηρήσαμε ότι αποτελείται από 2 υποτμήματα (ΤΜΗΜΑ 2Α, ΤΜΗΜΑ 2Β) και
προέκυψαν οι εξής απορίες: 1. Μπορούμε να υποβάλουμε προσφορά μόνο για ένα από τα 2 υποτμήματα
(π.χ. μόνο για το 2Α) 2. Εφόσον η απάντηση είναι ΝΑΙ, ποια
είναι η εκτιμώμενη αξία του κάθε
υποτμήματος. Επίσης στο ΤΜΗΜΑ 2Α, και συγκεκριμένα στη παράγραφο 5.5, θα θέλαμε να διευκρινίσετε
το σημείο όπου αναφέρεστε στην αποτύπωση του σασί με video (running /live). Ευχαριστώ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν είναι δυνατό να υποβληθεί προσφορά σε μόνο ένα από τα υποτμήματα του τμήματος 2 καθώς για
αυτό το τμήμα (όπως εξάλλου και για τα υπόλοιπα τμήματα 1 και 3) ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1.3 της διακήρυξης ότι δηλαδή «Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ενός ή
περισσότερων εκ των προαναφερθέντων Τμημάτων». Προφανώς το σύνολο των ειδών για το τμήμα 2
είναι και τα δύο υποτμήματα αυτού.
Όσον αφορά τις επιμέρους εκτιμώμενες αξίες των ειδών/υποτμημάτων που περιλαμβάνει κάθε τμήμα,
αυτές καθορίζονται στο τεύχος του Προϋπολογισμού Μελέτης αλλά και στην σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό, στην καρτέλα «Γραμμές».
Όσον αφορά τέλος το τρίτο υποερώτημά σας:
Η προδιαγραφόμενη λήψη εικόνων από δύο, αντίθετες μεταξύ τους, κατευθύνσεις υπό γωνία 60ο ως προς
το σασί του κινούμενου, ή πρόσκαιρα ακινητοποιημένου οχήματος, προσομοιώνει τρισδιάστατη
απεικόνιση, που επιτρέπει την πλήρη και ακριβή απεικόνιση του κάτω μέρους του οχήματος. Με την
τοιουτοτρόπως διασφαλιζόμενη ποιότητα εικόνας είναι δυνατός ο εντοπισμός αντικειμένων πάνω από
μέρη του σασί που δεν μπορούν να απεικονιστούν από κάμερες λήψεων μιας διάστασης (line scanning), ή
δύο διαστάσεων (video) καθώς αυτές αδυνατούν να παρέχουν σάρωση προσομοιώνουσα τις τρεις
διαστάσεις. Συνεπώς οι τεχνολογίες γραμμικής σάρωσης και βιντεοσκόπησης, ΔΕΝ συμμορφώνονται προς
τις απαιτήσεις και κατά συνέπεια είναι απορριπτέες.
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