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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
 
Ακολουθούν διευκρινίσεις σε ερώτηµα σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό Τ∆-070/21 
Προµήθεια ανταλλακτικών σιδηροδροµικής ε̟ιδοµής. 
 
Ερώτηση 1: 

Τα ISO του ̟αραγωγού θα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ισήµως µεταφρασµένα ή θεωρούνται 
έγγραφα µε χαρακτηριστικά ̟ου είναι δυνατόν να διαβαστούν και δεν είναι 
α̟αραίτητη η µετάφρασή τους, ό̟ως αναφέρεται στο άρθρο 2.1.4. Σηµειωτέων στον 
ΟΣΕ και την ΕΡΓΑΟΣΕ δεν υ̟άρχει η α̟αίτηση ε̟ίσηµης µετάφρασης των ISO. 
 
Α̟άντηση 1: 

Βάσει του όρου 2.1.4 της διακήρυξης και λόγω του τεχνικού ̟εριεχοµένου - ορολογίας 
των εν θέµατι ̟ιστο̟οιητικών ISO, δύναται να γίνει α̟οδεκτή η ̟ροσκόµισή 
τους  στην αγγλική γλώσσα. 
 

Ερώτηση 2: 

Στο άρθρο 2.4.3.2, ̟αράγραφος 2, σελίδα 33, τι ακριβώς εννοείτε µε τα «έγγραφα 
τεκµηρίωσης των ̟ροσφερόµενων ειδών». 
 
Α̟άντηση 2: 

Για τα έγγραφα τεκµηρίωσης ό̟ως και για τα τεχνικά φυλλάδια αναφέρεται στη 
διακήρυξη ότι αυτά είναι συνοδευτικά  της συµ̟λήρωσης του Πίνακα 2 της Τεχνικής 
Προσφοράς, είναι στη κρίση του ̟ροσφέροντος να τα υ̟οβάλει και η µη ̟ροσκόµισή 
τους δε συνιστά λόγω α̟οκλεισµού. (Ενδεικτικά θα µ̟ορούσαν να είναι µ̟ροσούρες 
του κατασκευαστικού οίκου για το ̟ροϊόν, ό̟ου αναφέρονται συνο̟τικά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά κ.λ.̟.). 
 

Ερώτηση 3: 

Στο ̟αράρτηµα ΙΙ, στο τµήµα 1, στην ̟εριγραφή είδους αναφέρεται «Σετ ̟λάκας 
έδρασης…». Παρακαλούµε ̟ολύ ό̟ως µας διευκρινίσετε ̟ροκειµένου να µην γίνει 
κά̟οιο λάθος σε ̟ οιο σετ αναφέρεστε. Εννοείτε σετ ̟ λάκας και µικρού υλικού, δηλαδή 
µιας ̟λάκας µε το µικρό της υλικό- ήτοι 2.500 ̟λάκες µετά του µικρού τους υλικού, ή 
σετ ̟λακών στρωτήρα, δηλαδή δυο ̟λάκες για κάθε στρωτήρα µε το µικρό τους υλικό- 
ήτοι 5.00 ̟λάκες µετά του µικρού τους υλικού; Ε̟ίσης για να είµαστε α̟όλυτα βέβαιοι 
ζητάτε και όλο το µικρό υλικό κάθε ̟λάκας ό̟ως ̟αρουσιάζεται στο σχέδιο σελίδα 78. 
 
Α̟άντηση 3: 

Ζητούνται 2.500 σετ µε το µικρό υλικό τους και όχι 2.500 σετ ̟λακών στρωτήρων, 
δηλ. 2.500 ̟λάκες και  όχι 5.000 ̟λάκες. 
 

Ερώτηση 4: 

Για τα ανταλλακτικά των αλλαγών υ̟άρχει αναλυτική τεχνική ̟εριγραφή, εν 
αντιθέσει µε το σύστηµα συνδέσµων. Προκειµένου να α̟οφύγουµε κά̟οιο λάθος 
̟αρακαλούµε ̟ολύ ό̟ως µας διευκρινίσετε αν τα υλικά αυτά θα ̟ ρέ̟ει να είναι βάσει 
κά̟οιου ΕΝ, αν θα ̟ρέ̟ει να είναι καλυµµένες µε αντισκωριακό ε̟ίστρωµα και αν θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί ε̟ιθεώρηση στο εργοαστάσιο ̟αραγωγής στην Γερµανία, τρεις 
α̟αιτήσεις ̟ου ζητούνται για τα ανταλλακτικά των αλλαγών ̟ου όµως δεν µας είναι 
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ξεκάθαρο αν αφορούν και την ̟ροµήθεια των υλικών του ̟ρώτου τµήµατος της 
διακήρυξης. 
 
Α̟άντηση 4: 

Ε̟ίσκεψη δεν α̟αιτείται. To ̟ ρος ̟ ροµήθεια στο τµήµα 1 του Τ∆ υλικό ως ̟ αλιό υλικό 
της ̟ ρώην Η.Σ.Α.Π. δεν είχε υ̟οχρέωση συµµόρφωσης µε EN. Για το υλικό της ̟ λάκας 
αναφέρεται St52 κατά ̟αλαιότερο DIN. Σηµερινή αντιστοίχιση κατά EN10025: S355. 
Για τη σηµερινή ̟αραγωγή του καθώς ̟ροορίζεται για σιδηροδροµική χρήση ο 
κατασκευαστής να συµµορφώνεται µε το  "ΕΝ 13481-3 Railway 
applications/Track/Performance requirements for fastening systems for wood 
sleepers". 
 
Ερώτηση 5: 

Ο σύνδεσµος Vossloh SKL12 ̟ου ζητάτε είναι ο ̟αλιός κλασσικός σύνδεσµος ξύλινων 
στρωτήρων. Πλέον σε µεγάλο βαθµό έχει αντικατασταθεί α̟ό τον σύνδεσµο Vossloh 
SKL24 ο ο̟οίος έχει το ̟λεονέκτηµα καλύτερης α̟όκρισης ε̟ί γραµµής µε µαλακό 
ελαστικό υ̟όθεµα και µεγαλύτερη ελαστικότητα. Ο ΟΣΕ για ̟αράδειγµα ̟λέον κατά 
βάση στους ξύλινους στρωτήρες ζητάει το SKL24 µε µαλακό ελαστικό υ̟όθεµα. 
Μ̟ορούµε να σας ̟ροσφέρουµε αυτόν τον τύ̟ο συνδέσµου; Θα σας ενδιέφερε κάτι 
τέτοιο; 
 
Α̟άντηση 5: 
Η δυνατότητα ̟ροσφοράς συνδέσµου SKL24 είναι α̟οδεκτή εφόσον µ̟ορεί να ενσωµατωθεί 
στο σετ ̟ου ̟ροδιαγράφεται στον διαγωνισµό. ∆ιαφορετικά να διευκρινιστεί, αν δηλαδή 
α̟αιτούνται και ̟λάκες άλλων διαστάσεων κ.ο.κ. 
 

Ερώτηση 6: 

Οι ̟λάκες ̟ου ζητάτε θα το̟οθετηθούν σε σηµεία ανοιχτής γραµµής ή σε αλλαγές 
τροχιάς (ή σε ενδιάµεσα τµήµατα αλλαγών); 
 
Α̟άντηση 6: 
Οι ̟λάκες ̟εριγράφονται µε ε̟ίκλιση 1:20. Προορίζονται βασικά για κύρια γραµµή. 
 

Ερώτηση 7: 

Ό̟ως ̟ιθανότατα έχετε ακούσει, αυτή την ε̟οχή υ̟άρχει µεγάλη έλλειψη ̟ρώτων 
υλών ̟ου µεταξύ άλλων έχει οδηγήσει και σε µεγάλες αυξήσεις τιµών. Με βάση αυτή 
την ̟αράµετρο ο χρόνος ε̟εξεργασίας µιας ̟ροσφοράς χρειάζεται ̟λέον µεγάλο 
χρόνο. Καθώς η ̟οσότητα ̟ου ζητάτε είναι ̟ολύ µικρή, µε βάση τα σηµερινά 
δεδοµένα είναι εξαιρετικά ̟ιθανό οι τιµές να υ̟ερβαίνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό της 
διακήρυξης. Ως εκ τούτου αιτούµε ό̟ως ̟αρατείνετε τον χρόνο υ̟οβολής των 
̟ροσφορών µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ̟ροκειµένου να έχουµε χρόνο να 
ε̟εξεργαστούµε την βέλτιστη δυνατή οικονοµική ̟ροσφορά. 
  
Α̟άντηση 7: 

H καταληκτική ηµεροµηνία έχει µετατεθεί για την 18η Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 
αντί της ορισθείσας για την 24η ∆εκεµβρίου και ώρα 14:00. 
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Ερώτηση 8: 

Εάν τα στριφώνια 22x150 mm, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ̟ρέ̟ει να είναι γαλβανισµένα εν 
θερµώ ή µαύρα. 
  
Α̟άντηση 8: 

∆εν υ̟άρχει α̟αίτηση γαλβανισµού εν θερµώ. 
 

Ερώτηση 9: 

Εάν για τους κατασκευαστές των διαφόρων ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της διακήρυξης 
τα ο̟οία είναι α̟λά και συνήθη σιδηροδροµικά υλικά (και όχι σύνθετα και 
εξειδικευµένα ό̟ως του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2), α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση των 
̟ιστο̟οιητικών ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 
14001, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 και ∆ιαχείρισης Ενέργειας ISO 
50001. 
  
Α̟άντηση 9: 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος διακήρυξης. 
 

Ερώτηση 10: 

Εάν τελικά α̟αιτήσετε όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά για τους κατασκευαστές των 
διαφόρων ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1, αιτούµεθα την εξαίρεση του ̟ιστο̟οιητικού 
∆ιαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, ε̟ειδή είναι σχετικά ̟ρόσφατο και ̟ολλές εταιρίες 
του ευρω̟αϊκού οικονοµικού χώρου (ΕΟΧ) δεν το διαθέτουν. 
  
Α̟άντηση 10: 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος διακήρυξης. 
 

Ερώτηση 11: 

Εάν τα α̟αιτούµενα ̟ιστο̟οιητικά ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 
45001 και ∆ιαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, των κατασκευαστών µ̟ορούν να 
κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα.   
 
Α̟άντηση 11: 

Βάσει του όρου 2.1.4 της διακήρυξης και λόγω του τεχνικού ̟εριεχοµένου - ορολογίας 
των εν θέµατι ̟ιστο̟οιητικών ISO, δύναται να γίνει α̟οδεκτή η ̟ροσκόµισή 
τους  στην αγγλική γλώσσα. 
 
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά 
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-070/21. 
 
 
 
 

Χαράλαµ̟ος ∆αµάσκος 
Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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