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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Θέμα :«Απαντήσεις ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της διενέργειας του πρόχειρου 

διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για  την προμήθεια Δρομολογητών 

για την ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

 
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δρομολογητών για την 
ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παραλάβαμε μέχρι την 5/9/2016, καταλητική 
ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία και 
παρουσιάζονται μαζί με τις απαντήσεις τους. 
 
1. Ερώτημα: Σύμφωνα με το RFP δεν απαιτούνται υπηρεσίες εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης των προσφερόμενων δρομολογητών. Παρακαλούμε για την 
επιβεβαίωση. 
Απάντηση: Στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν ζητούνται υπηρεσίες εγκατάστασης. Αυτές θα 
τις αναλάβει ο ΟΤΕ ως ανάδοχος του έργου Σύζευξις στην Αθήνα και η Forthnet ως 
ανάδοχος του έργου Σύζευξις στη Θεσσαλονίκη. 
 
2.  Ερώτημα: Δεδομένου των απαιτήσεων του διαγωνισμού για πλήρη βλαβοδιαχείριση, 
βλαβοληπτικό κέντρο του αναδόχου που θα διαχειρίζεται τα συμβάντα και επιτόπια 
επίσκεψη μηχανικού όπου απαιτείται, η εγγύηση της Cisco Partner Support Service για τον 
εξοπλισμό που προσφέρεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δε δίνει τη δυνατότητα στον τελικό 
χρήστη για απευθείας καταχώρηση συμβάντος στο βλαβοληπτικό του κατασκευαστή, 
(Cisco). Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν είναι απαραίτητη η απευθείας καταχώρηση 
συμβάντος από την ΕΡΤ στο βλαβοληπτικό της Cisco ή αρκεί η πρόσβαση, (view only), στο 
σύστημα του κατασκευαστή όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3,σελ. 16, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι του RFP. 
Απάντηση: Θα γίνει δεκτό ότι προβλέπεται από την εγγύηση Cisco Partner Support Service 
που προσφέρεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 
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3.   Ερώτημα: To υλικό SFP-GE-T (1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD)) που περιλαμβάνεται στη 
σύνθεση των δρομολογητών ASR1001-X για το Ραδιομέγαρο βγαίνει end of sales την 1 
Ιουνίου 2017. Το νέο υλικό που πρόκειται να το αντικαταστήσει είναι το GLC-TE. 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν το νέο υλικό είναι αποδεκτό να συμπεριληφθεί στην 
προσφορά. 
Απάντηση: Θα γίνει δεκτό και υλικό GLC-TE αρκεί να είναι του κατασκευαστή. 
 
4.  Ερώτημα: Στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς ζητείται να αποτυπωθούν οι τιμές 
ανά τεμάχιο. Στον πίνακα όμως για το Ραδιομέγαρο και συγκεκριμένα στη σελίδα 21 του 
διαγωνισμού, η τιμή των εγγυήσεων για τους ζητούμενους δρομολογητές 1xCISCO3925-
V/K9 & 2xASR1001-X  φαίνεται ότι πρέπει να αποτυπωθεί συνολικά, (άθροισμα των τριών 
εγγυήσεων) σε μία σειρά. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πως επιθυμείτε να αποτυπωθούν 
οι τιμές των εγγυήσεων των δρομολογητών για το Ραδιομέγαρο. 
Απάντηση: Η τιμή των εγγυήσεων θα αποτυπωθεί συνολικά. 

 

 

   Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

 

Χαράλαμπος Ταγματάρχης 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                         

 

    

 

 

 
Κοινοποίηση: 

• Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου  
• Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας 
• Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ. 
• Δ/νση Πληοφορικής 
• Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης( pkefalas@ert.gr ) 
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