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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-181

Έργο: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο
κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας»

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-181, και με αφορμή
αιτήματα για διευκρινήσεις, επί των Τευχών της Διακήρυξης, σας ενημερώνουμε ως
κάτωθι:
1. Διευκρινίζεται η παρ. 2 της ανακοίνωσης με ημερομηνία 16.04.2019 στην οποία γίνεται
αναφορά στη τάση λειτουργίας των κινητηρίων συστημάτων με μετατροπέα
συχνότητας, ως εξής:
«Ειδικότερα στο σύστημα καθοδήγησης, η τάση τροφοδοσίας των ηλεκτρικών πεδίων
στο Ηλεκτρολογικό Κτήριο Ash Handling El. Building (21) και η τάση τροφοδοσίας των
κινητήριων μονάδων στους ταινιοδρόμους διπλής φοράς είναι στάθμης 400V AC.»
2. Διευκρινίζεται η παρ. 4.8 των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:
Στην περίπτωση που από τη μελέτη που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θεωρηθεί
από τη ΔΕΗ, προκύψει η μη αναγκαιότητα πηνίων εξόδου dV/dt, δεν απαιτείται η
παράδοση τέτοιων πηνίων ως ανταλλακτικά.
Ειδικότερα για την περίπτωση των κινητήρων κίνησης Τ/Δ διπλής φοράς, κρίνεται
επιβεβλημένη η προμήθεια και εγκατάσταση των πηνίων dV/dt εξαιτίας της απόστασης
τους από τον πίνακα τροφοδοσίας τους.
3. Διευκρινίζεται ότι, εκτός της παρ. 6.3.4 που αναφέρεται στην παρ. 5.1 της σελίδας 5
του Τεύχους 2 από 8 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» της Διακήρυξης τα
έγγραφα που θα υποβληθούν κατ’ εφαρμογή της παρ. 6.3.2, 6.3.3 του ιδίου Τεύχους,
μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα.
4. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή όλων των Τεχνικών Φυλλαδίων/Εγχειριδίων του
προσφερόμενου εξοπλισμού (παρ. 6.3.4.1 Τεύχους 2 από 8 «Όροι και Οδηγίες
Διαγωνισμού»), μπορεί να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CDrom).
Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής της Προσφοράς πρέπει να
αναφέρεται ο τύπος, οι προδιαγραφές και το είδος του ανωτέρω εξοπλισμού με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης καθώς
επίσης Πίνακας ειδών εξοπλισμού με σχετική παραπομπή στο ψηφιακό αρχείο (όνομα
αρχείου, σελίδα).
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