
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό  

“Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με 

Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων” 

α/α Ερώτηση Απάντηση 

1  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-377: 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτούνται 

άδειες «Software Assurance» για τα λογισμικά 

συστημάτων και το ενδιάμεσο λογισμικό όπως αυτά 

αναφέρονται στον Πίνακα 4 της απαίτησης Α-15 

(Λειτουργικά συστήματα, Λογισμικό βάσεων 

δεδομένων, Apllication server, Λογισμικό 

Virtualization, κλπ) 

Σύμφωνα με την απαίτηση A-377 ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να παρέχει στην ΕΕΤΤ νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις. 

Επίσης σύμφωνα με την A-371 «…απαιτείται από τον 

Ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 

συντήρησης για το υλικό και λογισμικό του ΣΔΦ που θα 

παραληφθεί στο πλαίσιο του Έργου. Θα 

περιλαμβάνονται:  (i) Συντήρηση λογισμικού βάσεων 

δεδομένων, (ii) Συντήρηση λογισμικού συστημάτων, (iii) 

Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών, (iv) Συντήρηση 

υλικού και εξοπλισμού του ΣΔΦ, (v) Υποστήριξη των 

χρηστών και διαχειριστών του ΣΔΦ, (vi) Υποστήριξη στη 

λειτουργία του ΣΔΦ…». Επισημαίνεται  ότι οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι καλούνται να παρουσιάσουν στον πίνακα 4. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Συντήρησης στο Παράρτημα IV-Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς, σε ξεχωριστή στήλη την Ετήσια Συντήρηση 

Λογισμικού Συστημάτων (για την περίοδο της εγγύησης, 

το σχετικό κόστος θα περιλαμβάνεται στο κόστος 

κτήσης).   

Συνεπώς ζητούνται άδειες τύπου «Software Assurance» 

για το παρεχόμενο λογισμικό της απαίτησης Α-15.  

2  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-400: 

Δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές σας απαιτήσεις 

για Firewalls. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα 

διατεθούν υπάρχουσες υποδομές Firewalls για την 

υλοποίηση του έργου ΣΔΦ ή ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και εξοπλισμό 

Firewall. 

Δε ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να προσφέρει 

εξοπλισμό Firewall. Θα διατεθούν υπάρχουσες υποδομές 

Firewalls για την υλοποίηση του έργου. 

3  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-406: 

Όσον αφορά στους πίνακες των χαρακτηριστικών 

των εξυπηρετητών και στην περίπτωση που το 

προτεινόμενο λογισμικό ΣΔΦ μπορεί να 

λειτουργήσει πλήρως με τιμές χαρακτηριστικών 

χαμηλότερες των ζητούμενων (πχ μνήμη). 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν μπορεί ο 

ανάδοχος να προσφέρει εξοπλισμό που διαθέτει 

τιμές χαρακτηριστικών χαμηλότερες των 

ζητούμενων. 

Ο ανάδοχος ζητείται να προσφέρει, κατ’ ελάχιστον, 

εξοπλισμό που διαθέτει τιμές χαρακτηριστικών που 

αναγράφονται στην προκήρυξη. 

4  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-408: 

Παρακαλούμε να αναφερθεί το μοντέλο Dell 

Console KVM στο οποίο ζητείται να συνδεθούν οι 

εξυπηρετητές. 

DELL Poweredge 2160AS 

5  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-410: 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι απαραίτητο 

να ακολουθήσει ο ανάδοχος τον αναφερόμενο 

τρόπο πρόσβασης των περιφερειακών γραφείων 

Κατ’ ελάχιστον, ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει 

τον αναφερόμενο τρόπο για την πρόσβαση των 

περιφερειακών γραφείων στο Υποσύστημα εσωτερικής 



α/α Ερώτηση Απάντηση 

στο Υποσύστημα εσωτερικής λειτουργίας ή μπορεί 

να ακολουθήσει και άλλο τρόπο. 

λειτουργίας. 

6  Παράρτημα Ι, Απαίτηση A-454: 

Παρακαλούμε να αναφερθεί η έκδοση του 

υπάρχοντος Veritas backup Exec. 

Η έκδοση του υπάρχοντος Veritas backup Exec. είναι η 

20. 

7  Καθώς, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει 

διευκρινιστικές απαντήσεις επί των αρχικών 

ερωτήσεων και προκειμένου να υποβάλλουμε 

έγκαιρα τη βέλτιστη δυνατή προσφορά μας, 

λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της 

Τεχνικής Λύσης, του υπό προμήθεια εξοπλισμού και 

την συμμετοχή λοιπών εταιρειών παρακαλούμε 

όπως δοθεί επιπλέον παράταση στον χρόνο 

υποβολής των προσφορών, τουλάχιστον μιας 

εβδομάδος. 

Έχει δοθεί παράταση τεσσάρων (4) εβδομάδων από την 

αρχική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι 

διευκρινιστικές απαντήσεις αναρτήθηκαν στον δικτυακό 

τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 14/6/2019, εικοσιπέντε (25) ημέρες 

πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Ο υπολειπόμενος χρόνος κρίνεται επαρκής 

και δεν δίνεται επιπλέον παράταση. 

 

  

 


