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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό : 
«Ενεργειακή αναβάθµιση του συστήµατος φωτισµού του ισογείου του 
κεντρικού κτιρίου του ΚΑΠΕ, µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας 

µέσω σύναψης Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης» 
 
 

Ενηµέρωση 25/11/2016 
  
 

Σχετικά µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό υποβλήθηκαν ερωτήσεις από 
υποψηφίους, ενώ επίσης χρειάζονται και κάποιες διευκρινήσεις/διορθώσεις. 
Οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις που χρειάζονται είναι οι κάτωθι :  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 1:  
Είναι αποδεκτή η προσκόµιση πιστοποιητικού EMC Directive παλιότερης 
έκδοσης από το ζητούµενο (EMC DIRECTIVE 2014/30/EC) εφόσον 
συµµορφώνεται µε τα ίδια πρότυπα; Αν όχι, παρακαλούµε όπως δοθεί 
παράταση υποβολής προσφοράς κατά µία εβδοµάδα για την έκδοση του 
ζητούµενου πιστοποιητικού.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 1:  

Σχετικά µε την απαίτηση συµµόρφωσης που τίθεται στη ΜΕΡΟΣ Β’, αρ. 2, 
παρα. 5.1, σελ. 47 του Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η 
προσκόµιση πιστοποιητικού συµµόρφωσης βάσει και της παλαιότερης 
έκδοσης της οδηγίας EMC DIRECTIVE (2004/108/EC), εφόσον το προϊόν 
κατέστη διαθέσιµο στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016 (σύµφωνα µε 
το άρθρο 43 – Μεταβατικές ∆ιατάξεις της Οδηγίας 2014/30/EC) και υπάρχει 
συµµόρφωση του προϊόντος µε τα αναφερόµενα στην προκήρυξη πρότυπα. 
Σε αυτήν τη περίπτωση (εφαρµογή της παλαιότερης έκδοσης της οδηγίας 
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα πότε ήταν διαθέσιµο το προϊόν στην αγορά. 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 2: 
Στην περίπτωση που οι ανιχνευτές παρουσίας προσφερθούν ξεχωριστά από 
τα φωτιστικά σώµατα, η ποσότητά τους ισοδυναµεί µε τον αριθµό των 
γραφείων/ χώρων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 2:  
Κατ’ ελάχιστον οι ανιχνευτές παρουσίας είναι σαν ποσότητα ίσοι µε τον 
αριθµό των γραφείων και λοιπών χώρων (δηλ. τουλάχιστον 44 τµχ).  
Ο υποψήφιος θα κρίνει την επιπλέον ποσότητα ανιχνευτών ανάλογα τις 
ιδιοµορφίες των γραφείων/χώρων (πχ µεγάλος χώρος µπορεί να απαιτεί 
πλέον του ενός ανιχνευτή). 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 3: 
Όσον αφορά την αντικατάσταση των λαµπτήρων φθορισµού T8, 
παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν τα προσφερόµενα φωτιστικά 
σώµατα θα είναι ενιαία φωτιστικά σώµατα ή αν µπορούν να προσφερθούν 
µόνο οι λαµπτήρες. Επίσης, είναι εφικτή η προσφορά άλλου είδους 
φωτιστικού εφόσον καλύπτονται οι απαιτούµενες απαιτήσεις (π.χ Panel, PL);  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 3:  
Η πρόταση – προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει µόνο λαµπτήρες, χωρίς φωτιστικά σώµατα (ΜΕΡΟΣ Α’, αρ. 
15.2, παρα. 1, σελ 26). Είναι εφικτή η προσφορά άλλου είδους φωτιστικού 
(π.χ. Panel). 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 4: 
Απαιτείται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό η προσκόµιση φωτοτεχνικής 
µελέτης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 4:  
Η φωτοτεχνική µελέτη δεν είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στο φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει σαφώς 
στην τεχνική του προσφορά ότι η τεχνική λύση που προτείνει είναι σύµφωνη 
µε το πρότυπο CEN Standard EN12464-1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, οφείλει να προσκοµίσει τη φωτοτεχνική µελέτη 
ως Παραδοτέο Π1, µέσω της οποία θα επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε το 
ως άνω πρότυπο. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 5: 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτηµάτων παρακαλούµε όπως δοθεί παράταση 
κατά µία βδοµάδα, δηλαδή µέχρι 5/12/2016. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 5:  
∆εν είναι εφικτή παράταση πέραν της οριζόµενης ηµεροµηνίας στην 
προκήρυξη. 
 
 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1:  
Η κατηγοριοποίηση χώρων του ισογείου βάσει του προτύπου CEN Standard 
ΕΝ12464-1 που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι για τον 
υπολογισµό των απαιτήσεων φωτισµού είναι οι κάτωθι: 
 
(η αρίθµηση γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα 2, σελ 48-49 της Προκήρυξης) 
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Κατηγορία 
χώρου 

Πλήθος χώρων 
Task or 
activity 

Εm UGRL Uo Ra 

Γραφείο 

(Α/Α: 1-5, 
7,8,10-12, 14-

33) 

30 

Writing, 
typing, 

reading, 
data 

processing 

500 19 0.60 80 

Άλλες χρήσεις 

(Α/Α: 6,13)  
1 

Writing, 
typing, 

reading, 
data 

processing 

500 19 0.60 80 

Printer room 

(Α/Α: 9) 
1 

Filling, 
copying, 

etc. 
300 19 0.40 80 

∆ιάδροµος (Α/Α: 
34, 35) 

2 - 200 22 0.40 80 

Κουζίνα  

(Α/Α: 36-38) 
3  - 200 22 0.40 80 

WC 

(Α/Α: 39-44) 
6 - 200 22 0.40 80 

 
 
 
 
∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ Νο 1:  
Σχετικά µε την προδιαγραφή εξοπλισµού (ΜΕΡΟΣ Β’, αρ. 2, παρα. 3, σελ 47, 
του Τεύχους Προκήρυξης) το κείµενο αλλάζει και γίνεται ως εξής : 
 
‘’3. ∆ήλωση συµµόρφωσης κατασκευαστή,καθώς και επίσηµο πιστοποιητικό 
(test report) φωτιστικών σωµάτων, σύµφωνα µε το Πρότυπο LM79 (αν 
χρησιµοποιηθεί τεχνολογία led).’’ 
 
 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ Νο 2:  
Σχετικά µε την απαίτηση συµµόρφωσης που τίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β’, αρ. 2, 
παρα. 4, σελ 47, του Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι αναφέρεται στην 
απαίτηση ύπαρξης σήµανσης CE στα προϊόντα και υποβολής δήλωσης 
συµµόρφωσης CE. 
 
 
Τα υπόλοιπα παραµένουν ως έχουν. 


