Ερώτηση 1 :
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα παρακάτω ερωτήματα που σας έχουν ήδη
υποβληθεί από την προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού σας, ισχύουν και
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης.
(“Ερώτηση 1: Στην σελίδα 26 της διακήρυξης και για το κτίριο 2Α, αναφέρεται ότι θα
αλλαχτούν οι λάμπες στα υπάρχοντα φωτιστικά. Τι ισχύει τελικά? Αλλού θα έχουμε
αντικατάσταση φωτιστικών και αλλού λαμπτήρων?
Απάντηση:
Σε όλα τα κτίρια θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά με φωτιστικά LED, όπως ορίζονται στις
προδιαγραφές. Εκ παραδρομής αναφέρεται στην σελίδα 26 ότι θα αλλαχθούν τα φωτιστικά.
Ερώτηση 2: Στον προϋπολογισμό (σελ. 24) αναφέρονται στα γραφεία και στις γραφικές
τέχνες φωτιστικά 1Χ19w. Είναι τυπογραφικό λάθος?
Απάντηση:
Όχι η απαίτηση είναι όπως αναφέρεται στον Π/Υ.
Ερώτηση 3: Στον προϋπολογισμό δεν αναφέρονται όλα τα συστήματα ελέγχου και controller, που
περιγράφονται. Θα τα παραδώσει η σχολή στον ανάδοχο ή στην προσφορά μας θα περιλαμβάνονται
και αυτά? (Σημείωση: Υποθέτω ότι όπου αναφέρεται Φωτοκύτταρο, ότι εννοείται ανιχνευτής
κίνησης)
Απάντηση:
Θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην ΑΣΚΤ, και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση τους. Ο
Ανάδοχος θα φροντίσει στην προσφορά του να τεκμηριώσει την επιλογή των αισθητήριων οργάνων.
Ερώτηση 4: Στην αίθουσα προβολής, αναφέρει για dimming. Πως θα γίνεται αυτό? Σε ομάδες ή όλα
μαζί? Υπάρχει πρόβλεψη στην καλωδίωση?
Απάντηση:
Επειδή η ΑΣΚΤ δεν είναι σε θέση να προβλέψει τα προμηθευόμενα είδη, ο Ανάδοχος θα φροντίσει
(έχοντας γνώση των προϊόντων του) και θα προτείνει τον ορθό τρόπο.
Ερώτηση 5: Στην σελίδα 27, αναφέρονται διαφορετικά μοτίβα και προσομοίωση. Τι εννοείται?
Απάντηση:
Τα επιλεγμένα φωτιστικά και λαμπτήρες να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των
αιθουσών. Για αυτό τον λόγο όσοι ενδιαφερόμενοι το ζήτησαν, τους δόθηκε πρόσβαση σε όλους τους
χώρους που θα εγκατασταθούν τα προς προμήθεια είδη.
Ερώτηση 6: Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, καθώς δεν μου είναι απολύτως
ξεκάθαρο, αν η εργασία υπό συζήτηση αφορά πλήρη αποξήλωση του υφιστάμενου- σε κάθε
περίπτωση- φωτιστικού και πλήρη αντικατάστασή του ή αν η επιθυμία είναι να τροποποιηθεί
προκειμένου να μπορεί να δέχεται λαμπτήρες LED με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
Απάντηση:
Το έργο αφορά την αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών και την εγκατάσταση νέων φωτιστικών
τεχνολογίας LED.

Ερώτηση 7: Περαιτέρω θα ήθελα να μου γνωρίσετε αν υπάρχει η δυνατότητα φυσικής επίσκεψης
από εξειδικευμένο συνεργάτη της εταιρείας μας στους χώρους σας. Αν ναι, πότε θα μπορούσε να
προγραμματιστεί και με ποιον θα πρέπει να συνεννοηθούμε;
Απάντηση:
Δόθηκε σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στους χώρους.
Ερώτηση 8: Στην σελίδα 24,στον πίνακα με τις ποσότητες για το κτήριο 2Β,αναφέρει 72 φωτιστικά
μονά(1x36watt),ενώ στην σελίδα 28 αναφέρει για τον ίδιο χώρο 60 φωτιστικά σώματα
διπλά(2x36watt).Τι από τα 2 ισχύει?
Απάντηση:
Ισχύει το 72 φωτιστικά μονά (1x19W).
Ερώτηση 9: Οι λαμπτήρες Τ8 πρέπει να είναι dimmable?
Απάντηση:
Dimmable πρέπει να είναι μόνο οι λαμπτήρες στην αίθουσα προβολών.
Ερώτηση 10: Το φωτιστικό σώμα πρέπει απαραίτητα να δέχεται 2 λαμπτήρες Τ8,ή υπάρχει
δυνατότητα για λαμπτήρες Τ5 ή και ολοκληρωμένο φωτιστικό led?
Απάντηση:
Θα γίνει αποδεκτή κάθε ισοδύναμη πρόταση.
Ερώτηση 11:.Τα φωτοκύτταρα και το σύστημα αυτόματου έλεγχου του εσωτερικού ή εξωτερικού
φωτισμού του κτηρίου υπάρχουν ήδη, ή είναι στα είδη που θέλετε να προμηθευτείτε?
Απάντηση:
Είναι στα υπό προμήθεια είδη.
Ερώτηση 12:. Στην Σελίδα 8 Παράγραφος Β γίνεται αναφορά σε κάποιες Υπεύθυνες Δηλώσεις που
πρέπει να καταθέσουμε. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν χρειάζεται θεώρηση γνήσιου της
υπογραφής?
Απάντηση:
Με γνήσιο της υπογραφής.
Ερώτηση 13: Στην Σελίδα 25 αναφέρεται: Τα προτεινόμενα φωτιστικά LED θα είναι όπως τα
ακόλουθα, και υπάρχει φωτογραφία ενιαίου γραμμικού φωτιστικού LED με πλακέτα LED και
ενσωματωμένο Driver.
Ωστόσο στην Σελίδα 29 στην Τελευταία σειρά αναφέρεται «Όλα τα φωτιστικά θα είναι κατηγορίας
Τ8» το οποίο βάση της περιγραφής προσδιορίζεται φωτιστικό με λαμπτήρες. Το ερώτημα είναι Η
απαίτηση του διαγωνισμού είναι για ενιαίο φωτιστικό σώμα LED, φωτιστικό με δύο λάμπες LED ή
μήπως είναι αποδεκτές και οι δύο λύσεις?
Απάντηση:
Αποδεκτές είναι και οι δυο λύσεις.
Ερώτηση 13: Στην Σελίδα 28 και στην Σελίδα 29 αναφέρεται «Το σύστημα αυτοματισμού του
φωτιστικού θα περιλαμβάνει ένα φωτοκύτταρο ανά 10 φωτιστικά και 10 φωτιστικά συνδεδεμένα
μεταξύ τους με Έναν ελεγκτή ο οποίος θα τα ανάβει και θα τα σβήνει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα όταν εντοπίζει κίνηση από το φωτοκύτταρο»

Το ερώτημα είναι, το σύστημα αυτό είναι εγκατεστημένο ήδη ή θα το εγκαταστήσουμε εμείς? Εάν όχι
τι ακριβώς ελεγκτές θέλετε να χρησιμοποιηθούν, ενσύρματοι ή ασύρματοι,θα υπάρχει Κάποιο κέντρο
ελέγχου μέσω H/Y ή θα χρησιμοποιηθεί συμβατικός αυτοματισμός (Χρονοδιακόπτες, Ρελέ κα).
Επίσης η καλωδίωση υπάρχει ή θα περαστούν καινούρια καλώδια?
Απάντηση:
Δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου. Θα χρησιμοποιηθούν συμβατικοί αυτοματισμοί. Δεν
υπάρχει καλωδίωση για σύστημα ελέγχου.”)

Απάντηση:
Ναι ισχύουν
Ερώτηση 2 :
Με βάση την ερώτηση 8 να μας επιβεβαιώσετε ότι γίνονται δεκτά για τα γραφεία και τις
γραφικές τέχνες, 72 φωτιστικά, ανοικτού τύπου με μια λάμπα LED.
Απάντηση
Ναι, γίνονται αποδεκτά.
Ερώτηση 3 :
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι γίνονται δεκτοί και λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης
Α+ καθότι είναι ίδιας ενεργειακής κλάσης με τους λαμπτήρες Α++.
Απάντηση:
Όχι, πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση της Διακήρυξης.

