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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΝΟ 13 

α/α Αναφορά Ερώτηση ενδιαφερόμενου Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ  

1.1 
ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Σας επισημαίνουμε ότι τα υποδείγματα 

«Δ4 Πίνακας Εμπειρίας» και « Δ.5 

Συνοπτικός Πίνακας Τεχνικής 

Προσφοράς» σελ. 44 και 45 αντίστοιχα 

του Τεύχους ΣΤ: Παραρτήματα του 

Διαγωνισμού, είναι κενά.  

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα 

σταλούν νέα υποδείγματα ή εάν αυτά θα 

μορφοποιηθούν και θα συμπληρωθούν 

κατά η κρίση των Διαγωνιζόμενων. 

 

Δεν θα σταλούν άλλα υποδείγματα, 

αλλά τα περιλαμβανόμενα στη  

Διακήρυξη θα μορφοποιηθούν και θα 

συμπληρωθούν κατά την κρίση των 

διαγωνιζομένων.  

Πρέπει να Πίνακες συνοπτικοί και 

περιεκτικοί και ασφαλώς να 

περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας 

για έλεγχο από το ΔΕΔΔΗΕ των 

αναφερομένων Έργων (εμπειρίας). 

1.2 

ΤΕΥΧΟΣ A΄ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Άρθρο 5 
 

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε το 

ενδιαφέρον μας για τον εν λόγω 

Διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, προκειμένου 

να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε, 

ζητούμε να τροποποιηθεί εάν αυτό είναι 

εφικτό, η παράγραφος 3 του άρθρου 5. 

Η απαίτηση αυτή αποτελεί όρο του 

Διαγωνισμού και δεν μπορεί να αλλάξει.   
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Πιο συγκεκριμένα, αιτούμαστε τη μείωση 

του ποσού που αφορά στο μέσο κύκλο 

εργασιών των τριών τελευταίων ετών και 

από 21.000.000 Ευρώ να μειωθεί στο 

ποσό της ενδεικτικής προϋπολογισμένης 

αξίας, ήτοι 7.614.000 Ευρώ. 

 

2.1 

«Part Ε, Deliverables», Section 2.5.4 
«Ethernet Switch», σελ. 13-15 
«2.5.4.1 Ethernet switches for the NII IT 
LAN», and «2.5.4.2 Ethernet Switches for 
the 
Management LAN» 

Please clarify if «Ethernet switches for the 
NII IT LAN» are needed for Server 
connectivity 
per site. 
In addition, if «Ethernet Switches for the 
Management LAN» are required only for 
Management of Servers. 
Finally, since a number of users / 
operators are present per site, please 
clarify whether 
additional Access Switches are needed. If 

yes, what are the associated 

specifications? 

 

 The number and type of switches 

should be selected by the contractor so 

as to fully meet the technical and 

functional requirements of the entire 

system. The tender specifies the main 

two types of the ethernet switches. Any 

additional switches to implement the 

architecture specified in the Tender 

should be provided and described in the 

offer.  

 


