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Θέμα: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού», της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 100461)» 

 

 

Σε συνέχεια του αριθμ. 292/3-12-2020 εγγράφου παροχής διευκρινήσεων (ΑΔΑΜ: 

20PROC007770702 2020-12-03 δίδονται οι εξής διευκρινήσεις: 

 

1) Η ορθή επανάληψη της απάντησης στην ερώτηση 38 είναι η εξής: 
 

38 Προδιαγραφή 

Γ.13.3.18 

Σελ. 151 

Στην προδιαγραφή Γ.13.3.18 ζητείται Throw ratio 1.1-

1.45. Με δεδομένο ότι δεν είναι σύνηθες τόσο χαμηλό 

Throw Ratio (1.1) σε 4K βιντεοπροβολείς, κάτι που έχει 

επιβεβαιωθεί και από την έως τώρα έρευνά μας στην 

αγορά, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα να 

προστεθεί το ≥ στην συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

Στην προδιαγραφή 

Γ.13.3.18 εκ παραδρομής  

δεν είχε προσδιοριστεί η 

σχετική απαίτηση στην 

ορθή τιμή 

≥ (1.1 – 1.45) 

 

2) H ορθή επανάληψη της απάντησης στην ερώτηση 50 είναι η εξής: 
 

50 Προδιαγραφές 

Γ.5.2.1, 

Γ.5.2.9, 

Γ.5.2.14 

Σελ. 117 

Οι προδιαγραφές του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Σ. (NMS), Γ.5.2.1, 

Γ.5.2.9, Γ.5.2.14 αναφέρονται στην αδειοδότηση του NMS 

και των ενσύρματων (wired) όσο και για ασύρματων 

(wireless devices) συσκευών που θα ενσωματωθούν στο 

εσωτερικό δίκτυο του Ε.Σ.. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν αναφέρεστε μόνο στις 

δικτυακές συσκευές που προσφέρονται στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αλλιώς θα πρέπει να 

προσδιορίσετε τον αριθμό, τον τύπο και τα μοντέλα 

αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι το 

προσφερόμενο NMS θα 

καλύπτει και θα 

αδειοδοτηθεί για τις 

δικτυακές συσκευές που θα 

προσφερθούν από τους 

υποψηφίους στο πλαίσιο 

του παρόντος έργου, 

καθώς και: 

a. Για τις υφιστάμενες 

συσκευές ασφαλείας 

(firewall) που διαθέτει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Επισημαίνεται ότι τα 

στοιχεία των υφιστάμενων 

συσκευών ασφαλείας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

αναγράφονται στην 
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παράγραφο Α.1.3.4 (σελίδα 

62) της Διακήρυξης. 

ενώ προαιρετικά: 

b. Για τους υφιστάμενους 

εξυπηρετητές Εσωτερικών 

Εφαρμογών Ο.Π.Σ. που 

διαθέτει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Επισημαίνεται 

ότι τα στοιχεία των 

υφιστάμενων εξυπηρετητών 

Εσωτερικών Εφαρμογών 

Ο.Π.Σ του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αναγράφονται 

στην παράγραφο Α.1.3.1 

(σελίδες 60-61) της 

Διακήρυξης. 

c. Για το υφιστάμενο 

Σύστημα Αποθήκευσης 

Δεδομένων (Storage Area 

Network – SAN) που 

διαθέτει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Επισημαίνεται 

ότι τα στοιχεία του 

υφιστάμενου Συστήματος 

Αποθήκευσης Δεδομένων 

(Storage Area Network – 

SAN) του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αναγράφονται 

στην παράγραφο Α.1.3.2 

(σελίδα 61) της 

Διακήρυξης. 

d. Για το υφιστάμενo Fibre 

Channel (FC) Switch που 

διαθέτει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Επισημαίνεται 

ότι τα στοιχεία του 

υφιστάμενου Fibre Channel 

(FC) Switch του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αναγράφονται 

στην παράγραφο Α.1.3.3 

(σελίδες 61-62) της 

Διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι θα 

συνεκτιμηθούν κατά το 

στάδιο την αξιολόγησης 

τυχόν προσφορές που θα 

καλύπτουν και θα 

αδειοδοτηθούν και για τις 

ανωτέρω προαιρετικές 
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υφιστάμενες δικτυακές 

συσκευές. 

 
 

3) Ορθή επανάληψη επί του κειμένου της διακήρυξης: 

 

Στις προδιαγραφές Γ.14.1.2.6, Γ.14.2.2.6 και Γ.14.3.2.5 των πινάκων συμμόρφωσης 

Γ.14.1, Γ.14.2 και Γ.14.3 αντίστοιχα, εκ παραδρομής υπήρχε η υποχρεωτική απαίτηση για 

κάλυψη των πιστοποιήσεων «Energy Star ή TUV Energy Efficiency» και «EPEAT ή TUV 

Green Mark)». Η ορθή απαίτηση για τις προαναφερόμενες προδιαγραφές καθίσταται 

προαιρετική όσον αφορά τις πιστοποιήσεις «Energy Star ή TUV Energy Efficiency» και 

«EPEAT ή TUV Green Mark». 

 

Σημειώνεται ότι θα συνεκτιμηθούν κατά το στάδιο την αξιολόγησης τυχόν προσφορές που 

θα καλύπτουν όλες τις πιστοποιήσεις. 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΔ 

 

Δημήτριος Κατράς 
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