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                                                                                                                 ΠΡΟΣ   

                                                                                                       -AMY AE 

                                                                                                       - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης για την προμήθεια   

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η επιστολή της εταιρίας AMY  Α.Ε σχετικά με την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ   

26295  Προκήρυξη  του υπ΄ αριθ.  06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της 

Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου. 

 

 

Ερώτηση: 

3.5 . Αναφέρετε και IP panels. Αυτά απαιτούνται παρά την ύπαρξη των data switch? 
 

Απάντηση: 

3.5 . Ναι, τα IP panels απαιτούνται παρά την ύπαρξη των data switch,  για 

ευκολότερη διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο διανομής και με συσκευές 

εκτός του υπό προμήθεια συστήματος. 
 

Ερώτηση 

3.6 . Οι άδειες για την λειτουργία DVBT2 πρέπει να περιλαμβάνονται στο υπό 

προμήθεια σύστημα; Aπαιτείται να περιλαμβάνεται στο hot spare καθώς και στο cold 

spare σύστημα; 
 

Απάντηση: 

3.6 .Ναι, οι άδειες για DVB-T2 πρέπει να περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό που 

περιγράφετε στο ερώτημά σας. 
 

Ερώτηση 

3.23.1/ 3.23.2 . Ο αριθμός των εξόδων IP που ζητείται (2) πρέπει να είναι επάνω στην 

συσκευή MUX η μπορεί να προσφέρεται στο (VideoIP) Switch του συστήματος;  
 

Απάντηση: 

3.23.1/3.23.2 . Οι δύο έξοδοι IP του ερωτήματος αφορούν εξόδους του παραγόμενου  

σήματος προς το δίκτυο διανομής, οπότε μπορούν να βρίσκονται στο Video IP switch 

του συστήματος.  
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Ερώτηση 

3.24 . Seamless MUX switching. Ζητάτε να συμπεριλάβουμε πλήρη εξοπλισμό για το 

seamless switching [Seamless SFN Switch over including full MIP handling for SFN 

networks]? 
 

Απάντηση: 

3.24 .Ναι. 
 

Ερώτηση 

3.26  . Θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απαίτηση της από-

κρυπτοθέτησης των 12 υπηρεσιών. Συγκεκριμένα αν πρόκειται για λειτουργικότητα 

των MUX η άλλο. 
 

Απάντηση: 

3.26. Η απαίτηση της αποκρυπτοθέτησης των 12 υπηρεσιών προκύπτει από τις 

λειτουργικές ανάγκες του συστήματος, το οποίο πρέπει να παρέχει το κάθε multiplex 

(ρεύμα μεταφοράς) σε κρυπτογραφημένη και clear μορφή.  

Όπως αναφέρεται στην 3.23.3. τα σήματα με / χωρίς κρυπτοθέτηση θα είναι SFN 
Compliant μεταξύ τους.  
Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνεται στον MUX ή σε άλλο εξοπλισμό ανάλογα με τις 
λύσεις του κάθε κατασκευαστή, και θα προσδιορίζεται στην τεχνική προσφορά. 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.   

                             

Ερώτηση 

3.27.1 . Α)Αναφέρεται «ένας επιπλέον κωδικευτής (encoder)”. Παρακαλούμε να 

διευκρινιστεί εάν εννοείται συσκευή Encoder με δυνατότητα κωδικοποίησης δύο SDI 

σημάτων όμοιος δηλαδή με μια από τις συσκευές του συστήματος. 

Β) Πρέπει και οι 4 εφεδρικές μονάδες κωδικοποίησης να υποστηρίζουν HD? 
 

Απάντηση: 

3.27.1. Α. Ναι.   Β. Ναι. 
 

Ερώτηση 

5.3 . Ο ζητούμενος αριθμός εξόδων είναι μετά την πλήρη λειτουργία του 

συστήματος? Η έξοδος IP που αναφέρεται είναι του MUX ή μπορεί να είναι από το 

switch? 
 

Απάντηση: 

5.3.Ο ζητούμενος αριθμός εξόδων είναι μετά την πλήρη λειτουργία του 
συστήματος. Η IP έξοδος που αναφέρεται είναι στο MUX. 
 

Ερώτηση 

6.10 . Δεδομένης της ομοτυπίας η οποία είναι προς όφελος του οργανισμού, 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας αν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ικρίωμα 

για audio embedder και για τα DA? 
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Απάντηση: 

6.10 .Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ικρίωμα. 
 
Ερώτηση 

Σχετικά με την κατάθεση του δείγματος: 

 

Η λύση μας περιλαμβάνει μονάδες της σειράς SELENIO MCP. Για λόγους ευελιξίας 

ο demo εξοπλισμός είναι στο μεγάλο σασσί των 14 θέσεων. Λόγω του περιορισμού 

που εισάγετε για μόνο δύο encoders ανά σασί, η τελική προμήθεια θα περιλαμβάνει 

το σασί 1RU.  

 
Απάντηση: 

Σχετικά με την κατάθεση δείγματος: 
 
Το δείγμα που θα κατατεθεί, θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που θα 
προσφερθεί στην τεχνική προσφορά, και με διαμόρφωση (configuration) σε 
hardware/software/license όπως ορίζει η παράγραφος 4.7 
 

Ερώτηση 

Σχετικά με  την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του 

διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ενός 

κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά 

MPEG4». 
 

Απάντηση: 

Σας πληροφορούμε ότι για λόγους που αφορούν τις διαδικασίες και την εύρυθμη 

λειτουργία της εταιρίας, δεν δύναται να δοθεί παράταση. 
 

Κοινοποίηση:                                                                                             

Γραφείο Δ/ντος  Συμβούλου ΕΡΤ ΑΕ 

Γενική Δ/νση Τεχνολογίας 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχ/σης           

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Τμήμα Προμηθειών 

Εmail: eazaka@ert.gr   
                                     

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

                            Χ.  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

                 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                         
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