Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Αριθμ. 7/2014
Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για
σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για το έργο: «Aνάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω: (Πίνακας Δικαιολογητικών). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου
όλα τα έγγραφα των προσφορών συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών
συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή .pdf. Παρακαλούμε
διευκρινίστε εάν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα για
δικαιολογητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Απ: Όπως αναφέρεται στη σελ. 72 της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα, δε θα φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή και απαιτούνται να προσκομισθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.
2. Στο σημείο 3 της σελ. 66, §Β.2.5 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» αναφέρεται
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει ομάδα έργου 4 τουλάχιστον
εξειδικευμένων στελεχών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κ.λ.π. Παρακαλώ
διευκρινίστε αν η τετραετής εμπειρία τουλάχιστον στα ακόλουθα αντικείμενα:
 εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο
 εμπειρία σε έργα υλοποίησης επιτόπιων αυτοψιών ή/και μελετών
ραδιοκάλυψης για την υλοποίηση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης
 εμπειρία σε έργα υλοποίησης ή/και παραμετροποίησης συστημάτων
διαχείρισης ασύρματων δικτύων
 εμπειρία σε έργα υλοποίησης ή/και διαχείρισης Συστημάτων Κεντρικού
Ελέγχου δικτύων και υπηρεσιών (Network and Services Operations Centre NOC/SOC)
 εμπειρία σε έργα παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (Managed
Services Services Level Agreement - SLA).
θα πρέπει να καλύπτεται από έκαστο μέλος της ομάδας ή αθροιστικά τα 4
συμμετέχοντα στελέχη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα;
Απ: Διευκρινίζεται ότι η εμπειρία στα αντικείμενα που αναφέρονται στο σημείο 3, σελ.
66, §Β.2.5 του τεύχους διακήρυξης θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα
τέσσερα (4) συμμετέχοντα στελέχη και όχι από έκαστο μέλος.
3. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρείς (3)
αντισυμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ. 4 του ΠΔ 60/2007
(εφόσον, δηλαδή, υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα
κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια
ανάθεσης). Παρακαλούμε διευκρινίστε το μέγιστο αριθμό αντισυμβαλλομένων που
μπορεί να αναδειχθούν από τον παρόντα διαγωνισμό για υπογραφή Συμφωνίας
Πλαισίου.
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Απ: Δεν προβλέπεται εκ των προτέρων περιορισμός του μέγιστου αριθμού των
αντισυμβαλλόμενων, για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, ήτοι την 6η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο v.
4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς απο κοινοπραξία εταιριών, παρακαλούμε διευκρινίστε:
 Απο ποιό μέλος της κοινοπραξίας θα πρέπει να υποβληθεί η προσφορά στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 Εάν τα έγγραφα της προσφοράς Δικαιολογητικά, Εγγύηση Συμμετοχής κλπ)
που αφορούν κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή
του συγκεκριμένου μέλους.
 Εάν τα κοινά έγγραφα της κοινοπραξίας (π.χ. Συμφωνητικό Κοινοπραξίας) θα
πρέπει να φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή όλων των μελών της κοινοπραξίας.
Απ: Η υποβολή της προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ θα γίνει από το μέλος που έχει το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό των συμβαλλόμενων μερών. Τα
έγγραφα της προσφοράς που αφορούν κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα φέρουν την
ψηφιακή υπογραφή του συγκεκριμένου μέλους, ενώ τα κοινά έγγραφα της
κοινοπραξίας θα πρέπει να φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή όλων των μελών της
κοινοπραξίας.
5. Παράγραφοι C.1.2, C.1.3, C.1.4. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί
ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Στο υπόδειγμα των
παραγράφων C.1.2, C.1.3 και C.1.4 δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για τον χρόνο ισχύος
της Εγγυητικής Επιστολής. Προτείνουμε η Εγγυητική Επιστολή να αναφέρει την
ημερομηνία λήξης της.
Απ: Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (υπόδειγμα C.1.2) θα έχει χρονική διάρκεια
μέχρι 31/12/2015, λαμβανομένων υπόψη και των απομειώσεων που αναφέρονται στο
σημείο 9 της §Β.4.1. Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής λειτουργίας δεν
απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό και τα σχετικά υποδείγματα (C.1.3 και C.1.4)
έχουν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στο τεύχος διακήρυξης.
6. - «Πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία
συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη (2009, 2010,
2011, 2012 και 2013) συν το τρέχον και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του
ιδιώτη, είτε του Υποψηφίου Αναδόχου, και η σχετική Σύμβαση Έργου με τα αντίστοιχο
παραστατικό
τιμολόγησης.».
Λαμβανομένων
υπόψη
των
περιορισμών
εμπιστευτικότητας που ανακύπτουν αναφορικά με την προσκόμιση των
υπογεγραμμένων συμβάσεων και παραστατικών τιμολόγησης με τους πελάτες της
εταιρείας μας, ως ανωτέρω αναφέρεται, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως
«Στοιχείο Τεκμηρίωσης της εμπειρίας του Υποψηφίου Αναδόχου, ο τελευταίος δύναται
να προσκομίσει, εναλλακτικά (και συμπληρωματικά με τον Πίνακα Έργων, που
απαιτείται, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
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σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται, στους περισσότερους
διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Στην §Α3.2.1 και συγκεκριμένα στον πίνακα 2.1 αναφέρεται: "...Εάν ο Πελάτης είναι
ιδιώτης ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του
Υποψηφίου Αναδόχου, και η σχετική Σύμβαση Έργου με τα αντίστοιχα παραστατικά
τιμολόγησης. ". Προτείνουμε η Δήλωση του Πελάτη ή του Υποψηφίου Αναδόχου να
είναι αρκετή για να καλύψει τη συγκεκριμένη απαίτηση. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.
Απ: Σε περίπτωση που υποβάλλονται στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, θα πρέπει
αυτό να αναφέρεται στο φάκελο της προσφοράς (να αναγράφεται ότι "ο φάκελος
περιέχει ΚΑΙ εμπιστευτικά στοιχεία") ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να χειριστεί το
σχετικό υλικό με την ανάλογη διακριτικότητα και εχεμύθεια.
7. Στο σημείο 3 της σελ. 66, §Β.2.5 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» προσδιορίστε
τον αριθμό των Υπεύθυνων & Αναπληρωτή Υπεύθυνο για την υλοποίηση του Έργου
Απ: Διευκρινίζεται ότι στην Ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας (1)
Υπεύθυνος Έργου και ένας (1) Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου.
8. Στην §Β.4.1 «Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις» και
συγκεκριμένα στο σημείο Μ9, αναφέρεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται
πριν την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας πλαισίου, να προσκομίσουν Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 3% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, Με
δεδομένο ότι κανένας από τους αντισυμβαλλόμενους δεν θα αναλάβει εκτελεστικές
συμβάσεις ποσοστού μεγαλύτερου από το 60% (όπως αναφέρεται στην σελ. 33, §Α.4
της διακήρυξης), προτείνεται η επαναδιατύπωση του σημείου 9 της προαναφερόμενης
§Β.4.1 και συγκεκριμένα προτείνεται το ποσοστό της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης να
αντιστοιχεί στο 3%, του 60% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, καθώς
κανένας αντισυμβαλλόμενος δεν θα εκτελέσει το 100% του προϋπολογισμού του
έργου και έτσι δεν είναι απαραίτητη η έκδοση εγγυητικής που θα καλύπτει το σύνολο
του προϋπολογισμού
Απ: Επαναδιατυπώνεται η πρώτη παράγραφος του σημείου 9 της §Β.4.1. του τεύχους
διακήρυξης ως εξής: «Οι Αντισυμβαλλόμενοι στους οποίους έχει κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική
ειδοποίηση, η οποία θα γίνει κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων οργάνων
για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας Πλαισίου
προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου, το
ύψος της οποίας για έκαστο των Αντισυμβαλλομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% του
60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
9. Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο σημείο της ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς
επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής του Υποψηφίου Αναδόχου, καθώς στην σελ. 6 της
απόφασης διακήρυξης του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 46283/3525, αναφέρεται ότι
πρέπει να δηλωθεί ένας από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής.
Απ: Θα πρέπει να δηλωθεί στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
10. -

Στην ηλεκτρονική υποβολή, στην επιλογή «Τεχνικές Προδιαγραφές» που
εμφανίζονται οι Πίνακες Συμμόρφωσης προς συμπλήρωση και στην τελευταία
εγγραφή για τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αναφέρεται ότι «Ο
υποψήφιος ανάδοχος επισυνάπτει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής
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-

Προσφοράς (Παράρτημα C.4 της διακήρυξης)». Παρακαλώ διευκρινίστε ποια πεδία
του Πίνακα C.4 πρέπει να συμπληρωθούν.
Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα C.4 της διακήρυξης δεν είναι
όμοιος με αυτόν που εμφανίζεται στην επιλογή «ΓΡΑΜΜΕΣ» στην ηλεκτρονική
υποβολή μέσω του συστήματος της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρακαλώ διευκρινίστε αυτή τη
διαφοροποίηση

Απ: Τα μή σκιασμένα κελιά, ήτοι Δ3, Δ4, Ε3, Ε4, Ε5 και Ε7. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
υπερισχύουν τα ποσά που σημειώθηκαν στα κελιά Δ3, Δ4 και η Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού διορθώνει ανάλογα τα υπόλοιπα ποσά. Ο πίνακας οικονομικής
προσφοράς θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό
σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσθέσει, ως συνημμένο,
τον πίνακα C.4.1 του τεύχους διακήρυξης.
11. Επίσης διευκρινίστε τι σημαίνει «Ελάχιστο ποσό αποδέσμευσης για προσφορά για
διαγωνισμό» που εμφανίζεται στον Πίνακα «ΓΡΑΜΜΕΣ» της οικονομικής στην
ηλεκτρονική υποβολή. Αποτελεί πεδίο το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους
Υποψηφίους Αναδόχους και πως;
Απ: Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου.
12. Η τιμή προσφοράς για τον προσφερόμενο εξοπλισμό στην επιλογή «ΓΡΑΜΜΕΣ» της
ηλεκτρονικής προσφοράς συμπληρώνεται με το ποσό ανά τεμάχιο χωρίς ή με ΦΠΑ;
Απ: Η οικονομική προσφορά (πίνακας C.4.1) θα πρέπει να περιέχει ποσά χωρίς ΦΠΑ.
13. Ερωτάται: α) Επί νομικών προσώπων (Α.Ε.), αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ που
εκδίδονται από τον προσφέροντα (οικονομικό φορέα), καταστατικά, αντίγραφα
μετοχολογίων ή άλλων βιβλίων της εταιρείας, ιδιωτικού συμφωνητικού Κοινοπραξίας
ή Ένωσης καθώς και αντίγραφα της προβλεπόμενης από τον όρο Β.2.2
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» [υπ' αριθ. 4 στον Πίνακα των Δικαιολογητικών (ΠΔ
82/1996)] συστημένης επιστολής προς τους μετόχους της προσφέρουσας εταιρείας,
θεωρούνται ότι υπογράφονται με ψηφιακή υπογραφή ή προσκομίζονται σε
κεκυρωμένο αντίγραφο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
κατά τον όρο Β.2.5 και την Διευκρίνιση «2», σελ. 68/111; β) Για την ανωτέρω
συστημένη επιστολή απαιτείται και απόδειξη αποστολής συστημένου και πώς θα
προσκομισθεί αυτή;
Απ: Δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το
φορέα (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς)
δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ο φάκελος των δικαιολογητικών αποστέλλεται
προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνοδευόμενος από επιστολή
η οποία πρωτοκολλείται.
14. 

Σύμφωνα με τον όρο Β.2.6 (Εγγύηση συμμετοχής) «Η Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ευρώ (€) ποσοστό 5% του 33,33% του προϋπολογισμού του Έργου
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). [...] Οι Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα C.1.1,
[...] Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει
και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/
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Κοινοπραξίας». Περαιτέρω, στο υπόδειγμα C.1.1 αναφέρεται στο λεκτικό: (ή σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) ...... οδός....αριθμός....ΤΚ....
β) ...... οδός....αριθμός....ΤΚ.... γ) ...... οδός....αριθμός....ΤΚ.... μελών της Ένωσης
ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας). Η διατύπωση του όρου 8.2.6 σαφώς παραπέμπει σε δυνατότητα
καταθέσεως πλειόνων εγγυητικών επιστολών («οι Εγγυητικές Επιστολές»), οι
οποίες προφανώς αθροιστικά παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στο κεφάλαιο
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ» (σελ. 68/111, υπό «Β.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής») προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: ... επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων
από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες». Να διευκρινιστεί
εάν θα τηρηθεί η πάγια πρακτική των δημοσίων διαγωνισμών (επί Κοινοπραξιών),
κάθε μέλος της Κοινοπραξίας να προσκομίσει τη δική του, κατά το ποσοστό
συμμετοχής του ή την μεταξύ τους συμφωνία, εγγυητική επιστολή η οποία και για
το ποσοστό/ποσό αυτό θα έχει εκδοθεί και υπέρ των υπολοίπων μελών της
Κοινοπραξίας, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, και επομένως θα καταπίπτουν όλες
για τον ίδιο λόγο και αιτία, παράγοντας αθροιστικά το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς βλάβη
του Δημοσίου.
Στο Παράρτημα «0.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» αναφέρεται η διατύπωση
: «Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ…………. για ευρώ 306.880,00 της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 33,33% του
προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).» Η
παραπάνω διατύπωση αφορά την περίπτωση όπου μία εγγυητική εκδίδεται και
καλύπτει το σύνολο του απαιτούμενού ποσού. Στην περίπτωση Ένωσης εταιριών
που θα προσκομίσουν περισσότερες από μία εγγυητικές να διευκρινιστεί πως
τροποποιείται η παραπάνω διατύπωση στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολή
Συμμετοχής.

Απ: Διευκρινίζεται ότι και στον παρόντα διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 7/2014 κάθε
μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δύναται να προσκομίσει τη δική του εγγυητική
επιστολή. Σημειώνεται ότι το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του απαιτούμενου ποσού
εγγύησης, ήτοι 306.880,00 ευρώ δηλ. ποσοστό 5% του 33,33% του προϋπολογισμού
του έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).
15. Στην §Α.3.2.1 αναφέρεται: "...Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος ανάλογα με την
προσφερόμενη λύση θα πρέπει να περιλάβει στην Τεχνική αλλά και Οικονομική
προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού που
απαιτείται (ακόμα και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη) προκειμένου η
προσφερόμενη λύση να είναι πλήρως λειτουργική. ...". Από τον πίνακα οικονομικής
προσφοράς στο παράρτημα C.4.1 καθώς και από την §Β.3.2.1 όπου τα περιεχόμενα
των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές πρέπει να είναι σύμφωνα με το
C.4.1, δεν μπορεί να επιτευχθεί συμμόρφωση με την §Α.3.2,1. Παρακαλώ διευκρινίστε
τον τρόπο παρουσίασης των πινάκων οικονομικής προσφοράς καθώς και των πινάκων
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.
Απ: Στο αναφερόμενο εδάφιο της §Α.3.2.1 διαγράφονται οι δύο (2) λέξεις «και
Οικονομική».
16. Στην §Β.3.6.2 αναφέρεται: "...Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς είναι αυτό
που ορίζεται στον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς της C.4.1 παρούσας.". Από τον
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Πίνακα Οικονομικής προσφοράς C.4.1 δεν προκύπτει σαφής ορισμός του Κ. Παρακαλώ
διευκρινίστε πως ορίζεται το Κ.
Απ: To συγκριτικό (σταθμισμένο) κόστος κάθε προσφοράς (κελί Ε7 του Πίνακα C.4.1)
μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους, με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα
C.4.1: α) Β6 x Β5 ή β) Β6 x [ Β3 x Γ3 + Β4 x Γ4]
17. -

-

-

Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες: Σε περίπτωση υπέρβασης του
χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα
ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:
 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που
είναι εκτός λειτουργίας
 0,5% επί του 4% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για
κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι
εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον
η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.
o Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι ο όρος «επί του 4% της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου» αναφέρεται στο οικονομικό μέρος της
συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης και όχι στο σύνολο της οικονομικής
προσφοράς του Αναδόχου
o Παρακαλούμε διευκρινίστε το μέγιστο επίπεδο Ρήτρας που μπορεί να
επιβληθεί στον Ανάδοχο.
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Β – Ρήτρες: Σε περίπτωση υπέρβασης του
χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα
ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:
 0,25% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας που είναι εκτός
λειτουργίας
 2,5% επί του 4% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για
κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι
εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον
η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.
o Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι ο όρος «επί του 4% της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου» αναφέρεται στο οικονομικό μέρος της
συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης και όχι στο σύνολο της οικονομικής
προσφοράς του Αναδόχου
o Παρακαλούμε διευκρινίστε το μέγιστο επίπεδο Ρήτρας που μπορεί να
επιβληθεί στον Ανάδοχο.
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται
να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: a. ποσοστό 0,2%
επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι
διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου b. ποσοστό
0,02% του συμβατικού τιμήματος του έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Παρακαλούμε διευκρινίστε το μέγιστο επίπεδο Ρήτρας που μπορεί να επιβληθεί
στον Ανάδοχο.

Απ: Διευκρινίζεται ότι ο όρος «επί του 4% της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου»
αναφέρεται στο οικονομικό μέρος της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης και όχι
στο σύνολο της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. Το μέγιστο επίπεδο ρήτρας
καθορίζεται από το ύψος της εγγυητικής επιστολής.

6

18. Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σε χώρους που δεν ελέγχονται άμεσα από
τους αναδόχους, δηλαδή σε χώρους Δήμων ή άλλων δημόσιων φορέων, πρέπει να
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του χρόνου αποκατάστασης, το γεγονός ότι η
πρόσβαση στα σημεία δεν θα είναι άμεσα εφικτή ιδίως όταν απαιτείται η άδεια ή η
παρουσία ανθρώπων του φορέα/Δήμου. Δεδομένου ότι οι παροχές των ρευμάτων και
η ποιότητα τους, καθώς και οι συνδέσεις στο διαδίκτυο, δεν είναι αρμοδιότητα του
αναδόχου αλλά θα δοθούν από τους φορείς - Δήμους θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις
βλάβες που προσμετρούνται στους Χρόνος αποκατάστασης και στις ρήτρες, αυτές που
οφείλονται σε διακοπή παροχής ή σε δυσλειτουργίες της παροχής ρεύματος
(υπερτάσεις κ.λ.π.) που οφείλονται στην κακή ποιότητα δικτύου παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος. Στη σελίδα 35 αναφέρεται ότι ο «Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/
δυσλειτουργίας» προσμετρείται αθροιστικά σε μηνιαία βάση και ότι ο χρόνος αυτός
είναι ανά διακριτή μονάδα είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη στιγμή της ανακοίνωσης
της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας (για την κατηγορία Α), Ο χρόνος των 24
ωρών κρίνεται ιδιαίτερα μικρός και προτείνεται να αλλάξει σε 72 ώρες στη διάρκεια
ενός μήνα, δεδομένου ότι τα σημεία εγκατάστασης θα ανήκουν στην αρμοδιότητα των
Δήμων ή άλλων δημόσιων φορέων και η πρόσβαση σε αυτά δεν θα είναι πάντα άμεσα
εφικτή. Αντίστοιχα να αυξηθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες.
Απ: Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών ορίζονται στην §Α.3.7.2 και είναι 48 και 72
ώρες για τις κατηγορίες Α και Β αντίστοιχα.
19. Στην §Α.3.3.1.5 αναφέρει ότι η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο θα πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προαναφέρονται στην υποπαράγραφο Α.3.3.1 ενώ στην
υποπαράγραφο Α.3.1 αναφέρει «Τη διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού στο
διαδίκτυο μέσω της τηλεπικοινωνιακής γραμμής που θα παρέχει ο αρμόδιος φορέας.»
Σε περίπτωση που η σύνδεση του φορέα δεν επαρκεί τι πρέπει να γίνει; Να
εγκατασταθεί εξοπλισμός που να καλύπτει τις ανάγκες; Αυτό το κόστος ποιον θα
επιβαρύνει;
Απ: Ο φορέας υποχρεούται να παρέχει τηλεπικοινωνιακή γραμμή που δύναται να
υποστηρίξει τη ζητούμενη τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για
τη διασύνδεση στη γραμμή αυτή είναι ευθύνη του αναδόχου.
20. Η υποχρεωτική απαίτηση για κλάση προστασίας IP67 είναι υπερβολική και προφανώς
τέθηκε εκ παραδρομής. Η προδιαγραφή IP66 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις προστασίας
των Access Point εξωτερικού χώρου, τα οποία και εγκαθίστανται σε μεγάλο ύψος στο
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα βύθισης σε νερό. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ των
δύο βαθμών προστασίας είναι: IP66: Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό υψηλή
πίεση ή από συνθήκες που συναντώνται σε κατάστρωμα πλοίου. IP67: Προστασία από
ασυνεχή βύθιση σε νερό. Η επιλογή Outdoor Wireless Access Points με κλάση
προστασίας IP67 θα αυξήσει το κόστος του έργου σε βαθμό που η εκτέλεση του θα
είναι απαγορευτική. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να διευκρινισθεί ότι η απαιτούμενη κλάση προστασίας
είναι IP66
Απ: Η κλάση προστασίας IP67 θέτει ένα σύνολο προδιαγραφών στιβαρότητας και
ανθεκτικότητας της κατασκευής, που κρίνεται αναγκαίο για τη σκοπούμενη χρήση του
υπόψη εξοπλισμού (εννοείται ότι γίνεται αποδεκτός και εξοπλισμός με κλάση
προστασίας ανώτερη της IP67).
21. -

Η υποχρεωτική απαίτηση μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας ≥60οC δεν συνάγει
τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (βλ. European Telecommunications Standard, ETS
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-

-

300 019-1-4) και αποκλείει τα προϊόντα των μεγαλύτερων έγκριτων
κατασκευαστών που έχουν όλες τις απαιτούμενες διεθνείς και ευρωπαϊκές
πιστοποιήσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η υποχρεωτική απαίτηση μέγιστης θερμοκρασίας
λειτουργίας να προσαρμοστεί σε ≥55οC
Η υποχρεωτική απαίτηση μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας ≥50οC είναι
υπερβολική και αυθαίρετη, δεν είναι μέρος καμίας διεθνής προδιαγραφής για
εξοπλισμό εσωτερικού χώρου με αποτέλεσμα να αποκλείει τα προϊόντα των
μεγαλύτερων έγκριτων κατασκευαστών που έχουν όλες τις απαιτούμενες διεθνείς
και ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η υποχρεωτική απαίτηση μέγιστης
θερμοκρασίας λειτουργίας να προσαρμοστεί σε ≥40οC
ΙNDOOR ACCESS POINT. Απαίτηση 5.1: «Μεγίστη Θερμοκρασία Λειτουργίας >
50oC» -> Η συνήθης θερμοκρασία λειτουργίας για indoor unit είναι 40oC και για
την συγκεκριμένη απαίτηση μαζί με άλλες παρόμοιες απαιτήσεις είχε δοθεί
σχολιασμός και κατά την διαβούλευση. Δεδομένου ότι όλα τα σχετικά σχόλια για
τα indoor unit ενσωματώθηκαν εκτός απ’την συγκεκριμένη απαίτηση,
παρακαλούμε διευκρινίστε αν η ζητούμενη θερμοκρασία είναι όντως >= 50oC ή αν
η τιμή αύτη ζητείται εκ παραδρομής. Στη δεύτερη περίπτωση παρακαλούμε
διευκρινίστε το άνω όριο της θερμοκρασίας λειτουργίας.

Απ: Εκ παραδρομής, δεν τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες τιμές στο κείμενο της
δημόσιας διαβούλευσης. Οι ορθές τιμές για το ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας είναι 0 έως 40 oC και της εξωτερικής μονάδας 10 έως 55 oC. Ωστόσο σημειώνεται ότι βλάβες που οφείλονται σε κλιματολογικές
συνθήκες υπέρβασης των παραπάνω ορίων θα πρέπει να καλύπτονται από την
εγγύηση, ενώ ο χρόνος αποκατάστασής τους προσμετράται κανονικά για των
υπολογισμό της σχετικής ρήτρας.
22. Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση κατάστασης λειτουργίας, λειτουργία
Ethernet και λειτουργία πομποδέκτη Προτείνουμε τη μετατροπή του συγκεκριμένου
όρου σε MH ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥ. Η διάγνωση της κατάστασης λειτουργίας μπορεί να
παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από το λογισμικό διαχείρισης δικτύου.
Απ: Οι διαγνωστικές λυχνίες θεωρούνται απαραίτητο χαρακτηριστικό του Access Point
για άμεση ανίχνευση βλάβης/δυσλειτουργίας, ανεξάρτητα από τη λειτουργική
κατάσταση του υπόλοιπου δικτύου, επομένως ο συγκεκριμένος όρος είναι
απαράβατος.
23. «Το Δίκτυο Διανομής (ΔΔ) θα έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης μελλοντικών
αναγκών εξοπλισμού (θύρες) αυξημένων κατά 50% χωρίς αντικατάσταση ή και
προσθήκη επιπρόσθετου εξοπλισμού (αφορά τις θύρες για τον ενεργό εξοπλισμό router, switch, controllers, του WiFi δικτύου και όχι θύρες στις ασύρματες συσκευές
πρόσβασης).» -> Δεδομένου ότι ελεγκτής ασύρματου δικτύου δεν βρίσκεται στο
δίκτυο διανομής, παρακαλούμε διευκρινίστε αν και πως σχετίζεται με την παραπάνω
απαίτηση, αν αναφέρεται εκ παραδρομής ή αν η ζητούμενη αυξητική ικανότητα αφορά
αποκλειστικά στο τηλεπικοινωνιακό κομμάτι του σημείου συγκέντρωσης.
Απ: Το δίκτυο διανομής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης 50% επιπλέον
Access Points, χωρίς να απαιτείται προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ή αντικατάσταση
υφιστάμενου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απαίτηση 1.3 του πίνακα C.3.5, αφορά τη
δυνατότητα του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του υπόψη έργου να
υποστηρίξει 100% αύξηση τηλεπικοινωνιακή κίνησης.
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24. -

-

OUTDOOR ACCESS POINT. Απαίτηση 2.6 : «Μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός
μετάδοσης ανά radio >= 300 Mbps» -> Η συγκεκριμένη απαίτηση, που σαφώς
επιβάλλεται για τις συχνότητες των 5GHz σε 802.11n APs, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα
στις συχνότητες των 2.4GHz, διότι ενεργοποίησή της έχει ως αποτέλεσμα
ελαχιστοποίηση των ανεξάρτητων καναλιών εκπομπής και κατ’ επέκταση αύξηση
των παρεμβολών και του θορύβου, άρα μείωση της συνολικής ταχύτητας και
χαμηλή ποιότητα επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, για την επίτευξη ταχυτήτων
300Mbps σε 2x2 802.11n ΑΡ (όπως ζητείται στις προδιαγραφές) απαιτείται η χρήση
καναλιών εύρους 40ΜΗz. Στις συχνότητες των 5GHz υπάρχουν, βάση κείμενης
νομοθεσίας, τουλάχιστον 16 συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους 20ΜΗz και
μπορούν να μας δώσουν τουλάχιστον 8 συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους
40ΜΗz. Επιτρέπεται έτσι η χρήση συχνοτικά ανεξάρτητων καναλιών στον ίδιο
χώρο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και του θορύβου, την
αύξηση της συνολικής ταχύτητας και την άριστη ποιότητα επικοινωνίας. Αντίθετα,
στις συχνότητες των 2.4GHz υπάρχουν, βάση κείμενης νομοθεσίας, μόνο 3
συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους 20ΜΗz και δίνουν μόνο ένα (1) κανάλι
εύρους 40ΜΗz. Αν ενεργοποιήσουμε λοιπόν τη χρήση 40ΜΗz στα 2.4GΗz
στοχεύοντας στη αύξηση της ταχύτητας, έχουμε τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα: επικάλυψη στις συχνότητες εκπομπής, αύξηση των παρεμβολών
και του θορύβου, και τελικά μείωση της συνολικής ταχύτητας επικοινωνίας.
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η συγκεκριμένη απαίτηση ζητείτε υποχρεωτικά και
για τα δύο radio ή συγκεκριμένα για τις συχνότητες των 5GHz όπου έχει και νόημα
ή σαν συνολική για το σύστημα (όπως είχε ζητηθεί αρχικά στη διαβούλευση).
INDOOR ACCESS POINT. Απαίτηση 2.6 : «Μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός
μετάδοσης ανά radio >= 300Mbps» Η συγκεκριμένη απαίτηση, που σαφώς
επιβάλλεται για τις συχνότητες των 5GHz σε 802.11n APs, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα
στις συχνότητες των 2.4GHz, διότι ενεργοποίησή της έχει ως αποτέλεσμα
ελαχιστοποίηση των ανεξάρτητων καναλιών εκπομπής και κατ’ επέκταση αύξηση
των παρεμβολών και του θορύβου, άρα μείωση της συνολικής ταχύτητας και
χαμηλή ποιότητα επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, για την επίτευξη ταχυτήτων
300Mbps σε 2x2 802.11n ΑΡ (όπως ζητείται στις προδιαγραφές) απαιτείται η χρήση
καναλιών εύρους 40ΜΗz, Στις συχνότητες των 5GHz υπάρχουν, βάση κείμενης
νομοθεσίας, τουλάχιστον 16 συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους 20ΜΗζ και
μπορούν να μας δώσουν τουλάχιστον 8 συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους
40ΜΗz. Επιτρέπεται έτσι η χρήση συχνοτικά ανεξάρτητων καναλιών στον ίδιο
χώρο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και του θορύβου, την
αύξηση της συνολικής ταχύτητας και την άριστη ποιότητα επικοινωνίας. Αντίθετα,
στις συχνότητες των 2.4GHz υπάρχουν, βάση κείμενης νομοθεσίας, μόνο 3
συχνοτικά ανεξάρτητα κανάλια εύρους 20ΜΗz και δίνουν μόνο ένα (1) κανάλι
εύρους 40ΜΗz. Αν ενεργοποιήσουμε λοιπόν τη χρήση 40ΜΗz στα 2.4GHz
στοχεύοντας στη αύξηση της ταχύτητας, έχουμε τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα: επικάλυψη στις συχνότητες εκπομπής, αύξηση των παρεμβολών
και του θορύβου, και τελικά μείωση της συνολικής ταχύτητας επικοινωνίας.
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η συγκεκριμένη απαίτηση ζητείτε υποχρεωτικά και
για τα δύο radio ή συγκεκριμένα για τις συχνότητες των 5GHz όπου έχει και νόημα
ή σαν συνολική για το σύστημα (όπως είχε ζητηθεί αρχικά στη διαβούλευση).

Απ: Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση “per radio” που προστέθηκε, αφορά τη ζώνη 5GHz
και μόνο.
25. Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου - Απαίτηση 1.2: «Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε server
που θα υποδείξει ο φορέας λειτουργίας με δυνατότητα ανάγνωσης του συστήματος
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παρακολούθησης (monitoring) και διαχείρισης (management) των προσφερόμενων
συσκευών.». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο server στον οποίο θα εγκατασταθεί το
σύστημα διαχείρισης δικτύου θα μπορεί να φέρει προδιαγραφές κατ’ υπόδειξη των
απαιτήσεων του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης προκειμένου να
διασφαλίζεται η άρτια και αποδοτική λειτουργία του.
Απ: Το σύστημα διαχείρισης θα φιλοξενηθεί σε χώρο δημόσιου data center, το οποίο
έχει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Οποιοδήποτε επιπλέον λογισμικό απαιτείται για
τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης θα προμηθεύεται από τον ανάδοχο.
26. Στην §Α.3.3.2 γίνεται αναφορά σε υλοποίηση VPNs για την πιστοποιημένη πρόσβαση
χρηστών του Δήμου με υποδομή ψηφιακών υπογραφών ή κλειδάριθμων. Η υποδομή
αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει στα πλαίσια του παρόντος έργου;
Απ: Όχι
27. 



Στον Πίνακα C.3.5. που περιγράφει τις λειτουργικές απαιτήσεις του εξοπλισμού ΣΣ,
στην προδιαγραφή 1.2 αναφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογιών
πρόσβασης όπως x-DSL vSAT, 3G/4G. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν ο
εξοπλισμός είναι απαραίτητο να διαθέτει τα αντίστοιχα interfaces για τις
τεχνολογίες αυτές ή απλά θα διασυνδέεται με τους αντίστοιχους τερματικούς
εξοπλισμούς με κάποιο Ethernet interface, όπως επισημαίνεται στην υποσημείωση
3 της §Α.3.4.1.
Το εύρος διασύνδεσης έκαστης νησίδας στο διαδίκτυο αναφέρεται ως απαίτηση
στον διαγωνισμό στα σημεία (Α.3.3.1 (5) και Πίνακας C.3.5 Α/Α 1.1/1.2). Όμως
εφόσον στην σελίδα 16 αναφέρεται «Επιπρόσθετα η Αναθέτουσα Αρχή ευθύνεται
για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους και για την απαιτούμενη παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος για την τροφοδότηση του εξοπλισμού, πλησίον του σημείου
εγκατάστασης και την παροχή τηλεπικοινωνιακών γραμμών πρόσβασης στο
διαδίκτυο οι οποίες θα λειτουργούν» όπως και στην σημείωση της σελίδας 25
«Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος θα συνδέσει τον εξοπλισμό του στο διαδίκτυο μέσω
ενός καλωδίου Ethernet το οποίο θα προσφέρει ο πάροχος της σύνδεσης στην
έξοδο του δικού του εξοπλισμού. Συνεπώς η διαδικασία σύνδεσης στο διαδίκτυο,
ως προς το κομμάτι που αφορά το είδος σύνδεσης και τον πάροχο, δεν αφορά τον
ανάδοχο αλλά την ΓΓΤΤ και τον αντίστοιχο δήμο, ο οποίος θα φιλοξενήσει το ΝΑΚ.
Προς αποφυγή παρερμηνειών, προτείνεται η αφαίρεση από τα σημεία του
διαγωνισμό στο Μέρος Α καθώς και στους Πίνακες Συμμόρφωσης
(προαναφερθέντα σημεία Α.3.3.1 (5) και Πίνακας C.3.5 Α/Α 1.1/1.2) των σχετικών
διατυπώσεων που αφορούν τη διασύνδεση στο διαδίκτυο.

Απ: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει Ethernet interface για τη διασύνδεσή του στο
δίκτυο πρόσβασης. Διευκρινίζεται ότι όλες οι επιμέρους συνδέσεις του εξοπλισμού,
μέχρι το σημείο συγκέντρωσης, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη
λειτουργικότητα του δικτύου για όλη την Περίοδο Εγγύησης, με ευθύνη του αναδόχου
και χωρίς επιβάρυνση του Κυρίου του έργου.
28. Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας των ΠΑΠ στο ΣΣ, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν
η τελική επιλογή των ΣΣ πραγματοποιηθεί με γεωγραφικά κριτήρια (π.χ. μικρή
απόσταση ΠΑΠ ή περιοχές με οπτική επαφή), προκειμένου να καθοριστεί η τεχνολογία
διασύνδεσης.
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Απ: Στη διακήρυξη των εκτελεστικών συμβάσεων θα επισημαίνονται τα ακριβή σημεία
εγκατάστασης.
29. Να διευκρινιστεί ότι οι 600 συσκευές ασύρματης πρόσβασης/δικτύωσης που
αναφέρονται στο σημείο 2 της σελ. 55, §Β.2.5 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής»
αφορούν τεχνολογίες σχετικές με το παρόν προκηρυσσόμενο έργο ανάπτυξης σημείων
ασύρματης πρόσβασης, δηλαδή συσκευές που ακολουθούν τα πρότυπα IΕΕΕ 802.11
a/b/g/n και δεν αφορούν άλλα συστήματα ασύρματης πρόσβασης ή διασύνδεσης π.χ.
συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή μικροκυματικές ζεύξεις
Απ: Διευκρινίζεται ότι οι 600 συσκευές ασύρματης πρόσβασης/δικτύωσης που
αναφέρονται στην §Β.2.5 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής», Κριτήριο 2 της σελ.
65, του τεύχους διακήρυξης, αφορούν αποκλειστικά τεχνολογίες και συχνότητες
λειτουργίας σχετικές με το προκηρυσσόμενο έργο, δηλαδή συσκευές ασύρματης
πρόσβασης/δικτύωσης που λειτουργούν με βάση τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11 a/b/g/n και
δεν αφορούν άλλα συστήματα ασύρματης πρόσβασης ή διασύνδεσης, όπως πχ.
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μικροκυματικές ζεύξεις κλπ.
30. Στην §Α.3.2.2 αναφέρεται: "...Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν
αυτόματα «τοπικές» αριθμητικές διευθύνσεις δικτύου μέσω πρωτοκόλλου DHCP. ...".
Επίσης στην §Α.3.7.2 αναφέρεται: "... Σε περίπτωση μή διαθεσιμότητας των
υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου ή/και της υπηρεσίας DHCP ή/και της υπηρεσίας
πιστοποίησης χρηστών τότε το σύνολο της λύσης θεωρείται μή διαθέσιμο οπότε οι
ρήτρες (σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω αποδεκτού ορίου μή διαθεσιμότητας)
θα υπολογίζονται επί του συμβατικού τμήματος του συνόλου του υποέργου. ..."
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η προμήθεια
και η εγκατάσταση DHCP server.
Απ: O εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγκατεστημένους τους DHCP servers, εφόσον
απαιτούνται ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του δικτύου.
31. -

-

-

Ως ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης με έναρξη την οριστική παραλαβή
του Έργου (υποέργων) και με χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Στην παρούσα
παράγραφο αναφέρεται ότι η διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης θα είναι τρία (3)
έτη με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου (υποέργων. Στον Πίνακα C.3.11
Α/Α 1.2 αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα της εγγύησης σε έτη είναι δύο (2)
χρόνια. Παρακαλούμε διευκρινήστε τη χρονική διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης.
Στην §Α.3.7, αναφέρεται ότι «η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι τρία
(3) έτη από την Οριστική Παραλαβή του Έργου (υποέργων)», ενώ στον Πίνακα
C3.11 το χρονικό διάστημα καθορίζεται στα δύο (2) έτη, Παρακαλαύμε να
διευκρινιστεί ποιο από τα δύο αποτελεί απαίτηση για την εγγύηση.
Υπηρεσίες Εγγύησης: Κατά την §Α.3.7 η ΠΕ είναι 3 έτη από την Οριστική
Παραλαβή του έργου (υποέργων) αλλά σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης
C3.11 είναι 2 έτη. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η χρονική διάρκεια της ΠΕ αν
είναι 3 ή 2 έτη.

Απ: Διευκρινίζεται ότι η ΠΕ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης με έναρξη την
οριστική παραλαβή του Έργου (υποέργων) και με χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Η
αντίστοιχη απαίτηση στον πίνακα C.3.11 τροποποιείται σε τρία (3) έτη. Επίσης
διευκρινίζεται ότι η εγγύηση αφορά τον εξοπλισμό/λογισμικό εγκατεστημένο στο χώρο
λειτουργίας κατά την οριστική παραλαβή του έργου.
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32. Προσφορά όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αποδέχεται ότι το ετήσιο κόστος
συντήρησης (για τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα ζητείται), δεν θα είναι μεγαλύτερο
του 4 % της Οικονομικής Προσφοράς του για την εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου θα δηλώνεται
ρητά η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται ότι το
ετήσιο κόστος συντήρησης (για τις Εκτελεστικές συμβάσεις που θα ζητείται), δεν θα
είναι μεγαλύτερο του 4% της Οικονομικής Προσφοράς του για την εκάστοτε
Εκτελεστική Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσης στην §Α.3.7.1
αναφέρεται ότι οι Υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης παρέχονται δωρεάν.
Παρακαλούμε διευκρινίστε:
 Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κοστολογημένες υπηρεσίες
Συντήρησης μετά την Περίοδο Εγγύησης.
 Εάν ναι για πόσα έτη μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.
 Εάν το συνολικό κόστος συντήρησης θα πρέπει να δηλωθεί στην προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου (Πίνακας C.4.1) και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στον
Προϋπολογισμό του Έργου.
Απ: Δεν προβλέπονται δαπάνες συντήρησης.
33. Στην §Α.3.4.2 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», σελ. 25 του τεύχους διακήρυξης, παρακαλώ
προσδιορίστε τις κατηγορίες εκπαιδευόμενων, καθώς και τον απαιτούμενο ελάχιστο
χρόνο εκπαίδευσης κάθε κατηγορίας. Στον πίνακα της σελ. 26 αναφέρονται οι
απαιτήσεις σε χρόνο εκπαίδευσης μόνο όμως για τους Διαχειριστές του συστήματος.
Απ: Θα υπάρχει μόνο μία κατηγορία εκπαιδευομένων, οι Διαχειριστές του συστήματος,
όπως αναφέρεται στον πίνακα της σελ. 26
34. Στην
§Α.3.4.2
«Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης»,
σελ.
25
παρακαλώ
να
διευκρινιστεί/επαναδιατυπωθεί η θεματική ενότητα εκπαίδευσης «Εξασφάλιση ομαλής
λειτουργίας του έργου», καθώς η παραπάνω αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης
αλλά και του συνολικού έργου και δεν αποτελεί εκπαιδευτική ενότητα για τους
χρήστες/διαχειριστές του συστήματος.
Απ: Η θεματική ενότητα «Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του έργου» να
αντικατασταθεί με την «Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, αρχιτεκτονική συστήματος,
εξοπλισμός & λογισμικό»
35. -

-

Στο τέλος της §Α.3.6.2 «Φάση 2: Παραγωγική Λειτουργία» αναφέρεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή θα διοργανώσει μία τουλάχιστον ημερίδα σε επίπεδο Δήμου και
ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε μία κατ’
ελάχιστον ημερίδα ανά δήμο. Παρακαλώ διευκρινίστε τι περιλαμβάνουν οι
προσφερόμενες υπηρεσίες των υποψηφίων Αναδοχών κατά την συμμετοχή τους
στις ημερίδες.
Υπηρεσίες Δημοσιότητας: Κατά την §Α.3.6.2: "...Στο πλαίσιο της συγκεκριμένη
Φάσης και πριν την οριστική παραλαβή των επιμέρους έργων, η Αναθέτουσα Αρχή
σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους θα διοργανώσει και υλοποιήσει μια
κατ’ελάχιστον ημερίδα σε επίπεδο Δήμου, προκειμένου να ενημερώσει τις τοπικές
κοινωνίες σχετικά με τα οφέλη και τη χρησιμότητα του παρόντος Έργου. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι στο πλαίσιο των επιμέρους υποέργων έχουν την υποχρέωση
όπως συμμετέχουν σε μια κατ’ελάχιστον ημερίδα ανά δήμο.". Παρακαλούμε να
διευκρινιστεί το πλαίσιο και οι υποχρεώσεις της συμμετοχής του Αναδόχου στην
ημερίδα.
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Απ: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμετέχει στις ημερίδες ανά Δήμο με τουλάχιστον έναν
(1) πλήρως ενημερωμένο εκπρόσωπο του, ο οποίος θα μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα
σε τυχόν ερωτήματα που ανακύψουν για την υλοποίηση και λειτουργία του εκάστοτε
έργου.
36. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης:
Α) Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης σύμφωνα με την §Α.3.4.2 θα παρασχεθούν κατά την
«Φάση 2: Παραγωγική λειτουργία» αλλά σύμφωνα με §Α.3.6.1 αυτές παρέχονται στην
«Φάση 1: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, συστημάτων/
λογισμικού και εκπαίδευση χρηστών και ανάπτυξη εφαρμογών». Παρακαλούμε να
διευκρινιστεί η Φάση υλοποίησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Β) Κατά τον πίνακα συμμόρφωσης C.3.9 προκύπτει ότι πρέπει να δίδεται ονομαστική
βεβαίωση εκμάθησης και το προσωπικό του Αναδόχου να είναι εξειδικευμένο στις
υπηρεσίες εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η εξειδίκευση που θα πρέπει
να έχει το προσωπικό του Αναδόχου μπορεί να είναι η αποκτηθείσα εμπειρία σε
μεταφορά τεχνογνωσίας/εκπαίδευσης στα πλαίσια συναφών με το παρόν έργων και
αν η ονομαστική βεβαίωση εκμάθησης μπορεί να είναι η βεβαίωση παρακολούθησης
προς στους συμμετέχοντες.
Απ: Α) Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται κατά τη Φάση 1. Διευκρινίζεται λοιπόν
ότι στην Α.3.4.2 αντί του «Φάση 2….» διορθώνεται με το ορθό «Φάση 1…» Β) Ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει όλα τα αναφερόμενα στην ερώτηση. Ναι, πρέπει
να δοθεί βεβαίωση εκμάθησης των σχετικών εφαρμογών στη χρήση των οποίων
εκπαιδεύτηκαν οι υπάλληλοι του φορέα. Όχι, οι εκπαιδευτές από το προσωπικό του
αναδόχου θα πρέπει να έχουν εμπειρία από την χρήση του εξοπλισμού/λογισμικού σε
παραγωγικό περιβάλλον.
37. -

-

Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διάρκεια της Φάσης 1: Προμήθεια, εγκατάσταση και
παραμετροποίηση εξοπλισμού, συστημάτων/λογισμικού και εκπαίδευση χρηστών
και ανάπτυξη εφαρμογών.
Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διάρκεια της Φάσης 2: Παραγωγική Λειτουργία
Χρονοδιάγραμμα Έργου. Κατά την §Α.3,6, κάθε εκτελεστική σύμβαση θα
υλοποιηθεί μέσω των διακριτών φάσεων που περιγράφονται στη διακήρυξη. Η
ακριβής διάρκεια κάθε φάσης θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την
πρόσκληση, που θα αποστέλλει στους υποψηφίους Αναδόχους για την υποβολή
εξατομικευμενών προσφορών για την υλοποίηση των επί μέρους εκτελεστικών
συμβάσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί να απεικονιστεί αυτή την
στιγμή χρονοδιάγραμμα έργου (υποέργων) στον τεχνικό φάκελο του Αναδόχου
παρά μόνο η συμμόρφωση με τις Φάσεις του έργου όπως αυτές ζητούνται και
περιγράφονται στην διακήρυξη σύμφωνα με την §Α.3.6. Παρακαλούμε
επιβεβαιώστε.

Απ: Η διάρκεια της Φάσης 1 θα οριστικοποιηθεί κατά την σύναψη των εκτελεστικών
συμβάσεων και δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η διάρκεια της Φάσης 2 θα
οριστικοποιηθεί κατά την σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων και δε θα υπερβαίνει
τους 3 μήνες.
38. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή σε ποια
σημεία και χώροι έχει δοθεί χρηματοδότηση. Επίσης στην §A.1.2 αναφέρεται
ότι υπάρχει περίπτωση το υπάρχον έργο να μπορεί να καλύψει την επέκταση/
αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αν οι Δήμοι μετεγκαταστήσουν τα
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υφιστάμενα δίκτυα. Σε περίπτωση που εξοπλισμός που θα περιληφθεί στην οικονομική
προσφορά μας δεν είναι συμβατός με τα υπάρχοντα δίκτυα η προμήθεια και η
εγκατάσταση συμβατού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνετε;
Απ: Η οριστικοποίηση των σημείων εγκατάστασης θα γίνει σε επόμενη φάση, πριν τη
σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων. Σε περίπτωση επέκτασης δικτύου, οι κατά
τόπους δημοτικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση συμβατότητας του
εξοπλισμού.
39. Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς γιατί εμπεριέχονται μόνο οι συσκευές ασύρματης
πρόσβασης εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, ενώ στις απαιτήσεις του έργου
υπάρχουν προδιαγραφές για στοιχεία εξοπλισμού όπως τον ελεγκτή των access points
και του σημείου συνάθροισης;
Απ: Το κόστος της προσφοράς είναι ανηγμένο ως προς το πλήθος των Access Points.
40. Ως σημεία ασύρματης πρόσβασης θεωρείτε και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας;
Διερωτώμαι διότι η αρχιτεκτονική και η λογική των δικτύων που απαιτούνται από το
συγκεκριμένο έργο είναι πανομοιότυπο με αυτό των κυψελοειδών δικτύων της κινητής
τηλεφωνίας.
Απ: Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν θεωρούνται σημεία πρόσβασης.
41. Στην §Α3.1 αναφέρεται: "...Πλέον των ανωτέρω .....υπηρεσιών που παρέχονται από
το Έργο. ...". Επίσης στην §Α3.4.1 αναφέρεται: "...Στους χώρους εγκατάστασης των
ΣΑΠ καθώς και στα σημεία εγκατάστασης των ΣΣ ο Ανάδοχος ...... δεν
προδιαγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. ...". Για την προσέγγιση βέλτιστων, από
οικονομική και τεχνική άποψη προφορών, είναι σημαντικό οι υποχρεώσεις του
αναδόχου όπως και της αναθέτουσας αρχής να είναι πλήρως καθορισμένες σε σχέση
με τις υπηρεσίες εγκατάστασης. Αναλυτικότερα: Σχετικά με το ΚΔΔ θα πρέπει να
διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου όσον αφορά: Α) Κατασκευή υποδομών
κέντρου δεδομένων (Data Center - DC) για την φιλόξενο των απαιτούμενων
συστημάτων (π.χ. σύστημα απόδοσης δικαιωμάτων χρήσης υπηρεσιών, σύστημα
διαχείρισης δικτύου κλπ.) όπως: i) Διαμόρφωση χώρου DC (π.χ. υπερυψωμένο
δάπεδο, διάταξη ηλεκτροδότησης, δομημένη καλωδίωση, ικριώματα ενεργού
εξοπλισμού κλπ.). ii) Σύστημα κλιματισμού iii) Σύστημα πυρανίχνευσης &
πυρασφάλειας iv) Σύστημα ελέγχου πρόσβασης v) Διάταξη αδιάλειπτης ηλεκτρικής
παροχής. Β) Κατασκευή χώρου χειριστών δικτύου (Network Operations Center - NOQ
για την φιλοξενία και υποστήριξη των χειριστών του δικτύου: i) Διαμόρφωση χώρου
NOC (π.χ. γραφεία, καθίσματα εργασίας, συρταροθήκες, πρίζες UPS/RJ45 κλπ.) ii)
Εξοπλισμός θέσεων εργασίας χειριστών (π.χ. σταθμοί εργασίας, τηλεφωνικές
συσκευές, εκτυπωτές κεντρικές οθόνες κλπ.) iii) Υποδομές υποστήριξης NOC
(Τηλεφωνικό κέντρο, mail server κλπ.). Σχετικά με τα σημεία ΣΣ θα πρέπει να
διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου όσον αφορά: Α) Εξασφάλιση πρόσβασης
και άδειας εργασιών στους χώρους και τις υποδομές (π.χ. πρόσβαση σε οροφή κτηρίου
και άδεια για εγκατάσταση κεραιών, πρόσβαση στο εσωτερικό κτηρίου και άδεια για
όδευση οπτικού καλωδίου κλπ.) Β) Εξασφάλιση χώρου εγκατάστασης τερματικού
εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο Γ) Εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ρεύματος
για τον τερματικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στην §Α,3.1
αναφέρεται: "...Τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των ΣΑΠ ..... στο διαδίκτυο οι οποίες
θα λειτουργούν." και στην §Α3.4,5 αναφέρεται: "Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, ..... SLA που
περιγράφεται στην §A3.7.2.". Σχετικά με τα σημεία ΣΑΠ θα πρέπει να θα πρέπει να
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διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου όσον αφορά: Α) Την Εξασφάλιση
επιτυχούς ραδιοκάλυψης των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης (ΠΑΠ). Πρέπει να
διευκρινιστεί εάν ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση επιτυχούς ραδιοκάλυψης ή, η
επιλογή των σημείων εγκατάστασης των ΣΑΠ θα γίνει από την Αναθέτουσα αρχή. Στην
περίπτωση υποχρέωσης επιτυχούς ραδιοκάλυψης των ΠΑΠ συνεπάγονται οι
ακόλουθες υπηρεσίες με τα αντίστοιχα παραδοτέα: i) Επισκόπηση της ΠΑΠ ii)
Μοντελοποίηση/χαρτογράφηση του χώρου iii) Εισαγωγή της Χαρτογραφικών
δεδομένων & Μοντελοποίηση iv) Αξιολόγηση και ανάλυση των διαθέσιμων χώρων ν)
Ρύθμιση μοντέλου διάδοσης νi) Ανάλυση ραδιοκάλυψης & παρεμβολών vii)
Διαστασιολόγηση χωρητικότητας viii) Συσχέτιση των προβλέψεων και των μετρήσεων
Β) Εξασφάλιση πρόσβασης και άδειας εργασιών στους χώρους και τις υποδομές (π.χ.
πρόσβαση σε οροφή κτηρίου και άδεια για εγκατάσταση κεραιών, πρόσβαση στο
εσωτερικό κτηρίου και άδεια για όδευση οπτικού καλωδίου κλπ.) Γ) Εξασφάλιση
ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού ΣΑΠ (παρακαλούμε διευκρινίστε την έννοια του
"πλησίον του σημείου εγκατάστασης")
Απ: Α) Όχι. Η στέγαση θα γίνει σε δημόσιο data center και δεν απαιτείται χώρος
χειριστών δικτύου από τον ανάδοχο. Για τα ΣΣ: Α) Είναι ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Δήμο Β) Ναι Γ) Ναι θα εξασφαλίζεται παροχή
ρεύματος - Δεν απαιτείται πιστοποίηση ραδιοκάλυψης.
Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:
42. Στην §B.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στην Ενότητα ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ στο
σημείο 6 της διακήρυξης (σελίδα 68) η διατύπωση : «Επιτρέπεται η κάλυψη των
ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής (1) (2) και (4), από τρίτους, σύμφωνα με το
άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007.» αντικαθίσταται από: «Επιτρέπεται η
κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής (1) (2) και (4), από τρίτους,
σύμφωνα με το άρθρο 45 (παρ.2) και το άρθρο 46 (παρ. 3) περί δάνειας εμπειρίας
του ΠΔ 60/2007».
43. Τα τεχνικά φυλλάδια πρέπει να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή.
44. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο να
προσκομίσει δείγμα του προτεινόμενου εξοπλισμού.
45. Για όσες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται σαφώς στην παρούσα, ισχύουν τα
αναφερόμενα στα σχετικά πρότυπα IEEE 802.11a/b/g/n.
46. Στην §Α.3.7.2, όπου αναφέρεται «0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της
μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας», ως συμβατικό τίμημα μονάδας
νοείται το ανηγμένο κόστος των Access Points που λόγω της συγκεκριμένης βλάβης
τίθενται εκτός λειτουργίας, όπως έχει δηλωθεί στον πίνακα C.4.1.
47. Το «Ποσοστό Βαρύτητας» που αναφέρεται στον πίνακα C.4.1, αφορά την κατανομή
του συνόλου των APs μεταξύ outdoor και indoor (70% - 30% αντίστοιχα).
Για περισσότερες πληροφορίες επί διαδικαστικών θεμάτων της ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην υπηρεσία Helpdesk του
συστήματος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο τηλέφωνο 2131514529.
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