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 . Ερϊτθμα A.1 
Ομάδα  Γ – Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP  (VOIP) 
Είναι αποδεκτό θ λφςθ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ IP 
τθλεφωνίασ να περιλαμβάνει λφςθ Virtualization (VMWare)? 
Απάντθςθ 

Η λφςθ Virtualization είναι αποδεκτι εφόςον καλφπτει τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ (Γ.4) και είναι 
πιςτοποιθμζνθ από τον καταςκευαςτι. Οι εξυπθρετθτζσ που ηθτοφνται κα εγκαταςτακοφν ςε 
διαφορετικά γεωγραφικά ςθμεία, και για το λόγο αυτό θ όποια virtualization λφςθ προτακεί κα 
πρζπει να προςφζρει τον απαιτοφμενο αρικμό εξυπθρετθτϊν ςε και ςε φυςικοφσ (H/W) servers. 
Συχόν επιπλζον virtualization λογιςμικό που απαιτείται κα πρζπει να προςφερκεί 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυμβολαίου υποςτιριξθσ. 

 

 Ερϊτθμα A.2 
Ομάδα  Γ – Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP  (VOIP) 
Οι υποδομζσ IP Σθλεφωνίασ πρόκειται να υλοποιθκοφν βάςει κεντρικοποιθμζνθσ 
(Centralized) ι κατανεμθμζνθσ (Distributed) αρχιτεκτονικισ? Είναι εφικτό να μασ 
γνωςτοποιθκεί το High-level ςχζδιο κατανομισ του Cluster IP Σθλεφωνίασ ανά campus?   
Απάντθςθ 

ΟΙ υποδομζσ IP τθλεφωνίασ  πρόκειται να υλοποιθκοφν βάςθ κεντρικοποιθμζνθσ (Centralized) 
αρχιτεκτονικισ. Η κατανομι τθσ τθλεφωνίασ ςτο τελικό ςτάδιο προβλζπει τθν φπαρξθ ενόσ 
ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν κλιςεων (Unified Call Managers) που κα απαρτίηεται 
από ζνα διακομιςτι (server)  και μία φωνθτικι πφλθ (voice gateway) ςε κάκε ζνα από τουσ 7 
κόμβουσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.  

 

 Ερϊτθμα A.3 
Ομάδα  Α– Μεταγωγείς – Δρομολογητζς Δικτφου 
τθ ςελίδα 54 και ςυγκεκριμζνα ςτο Α.11 αναφζρεται ότι ηθτείται Οπτικι ίνα Duplex MM 
LC-LC 2m 62,5/125 ενϊ ςτο Α.11.5 αναφζρει διεπαφζσ άκρων LC / SC.  Παρακαλοφμε 
διευκρινίςατε τι ακριβϊσ ιςχφει. 



Απάντθςθ 
Σο  είδοσ Α.11 όπωσ ηθτείται ςτθν περιγραφι είναι ςωςτό.  Τπάρχει πράγματι τυπογραφικό 
λάκοσ ςτο πεδίο Α.11.5 το οποίο κα πρζπει να τροποποιθκεί ςε ‘Διεπαφζσ άκρων τφπου LC /LC’ 

 

 Ερϊτθμα A.4 
Ομάδα  Α– Μεταγωγείς – Δρομολογητζς Δικτφου 
τα Μονότροπα patch cords ςελίδα 53 (A.8.5), (A.9.4) δεν αναφζρεται αν ο τερματιςμόσ 
είναι PC ι APC. 
Απάντθςθ 

τα είδθ Α.8 και Α.9 οι τερματιςμοί πρζπει να είναι PC  
 

 

 Ερϊτθμα Β.1 
Ομάδα  Α– Μεταγωγείς – Δρομολογητζς Δικτφου 
Προδιαγραφι Α.3.90 (MTBF: >=200.000 ϊρεσ) 
Παρακαλϊ όπωσ επιβεβαιϊςετε για τθν ορκότθτα τθσ προδιαγραφισ. 
Απάντθςθ 

Επιβεβαιϊνουμε τθν ορκότθτα τθ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ 
 

 

 Ερϊτθμα Γ.1 
Ομάδα  Α– Μεταγωγείς – Δρομολογητζς Δικτφου 
τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.1 «Μεταγωγείσ Gigabit 24 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α 
«ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.1.12 αναφζρεται ωσ 
υποχρεωτικι θ απαίτθςθ για «Τποςτιριξθ Gigabit Ethernet interfaces τφπου 
1000BASE-SX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX», παρακαλϊ όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει και τα αντίςτοιχα SFP modules ςτουσ 
ςυγκεκριμζνουσ μεταγωγείσ ι ότι αρκεί απλά θ υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 
1000BASE-X. 
 
τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.2 «Μεταγωγείσ Gigabit 48 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α 
«ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.2.13 αναφζρεται ωσ 
υποχρεωτικι θ απαίτθςθ για «Τποςτιριξθ Gigabit Ethernet interfaces τφπου 
1000BASE-SX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX», παρακαλϊ όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει και τα αντίςτοιχα SFP modules ςτουσ 
ςυγκεκριμζνουσ μεταγωγείσ ι ότι αρκεί απλά θ υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 
1000BASE-X. 
 
τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.3 «Μεταγωγείσ Gigabit 12 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α 
«ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.3.10 αναφζρεται ωσ 
υποχρεωτικι θ απαίτθςθ για «Τποςτιριξθ Gigabit Ethernet interfaces τφπου 
1000BASE-SX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX», παρακαλϊ όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να προςφζρει και τα αντίςτοιχα SFP modules ςτουσ 
ςυγκεκριμζνουσ μεταγωγείσ ι ότι αρκεί απλά θ υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 
1000BASE-X. 
Απάντθςθ 

Επιβεβαιϊνουμε ότι θ απαίτθςθ αναφζρεται ςε δυνατότθτα υποςτιριξθσ και όχι ςε προμικεια 
των ςυγκεκριμζνων. Σα απαιτοφμενα sfps ηθτοφνται ωσ ξεχωριςτά είδθ.  

 

 

 Ερϊτθμα Δ.1 
τθ ςελίδα 30 τθσ Διακιρυξθσ ςτον αφξοντα αρικμό 6 αναγράφεται: «Ζγγραφθ διλωςθ με 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνουν τισ τεχνικζσ ι/ και 
επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ». 



Ερωτάται: τθ διλωςθ αυτι εκτόσ από τον Κατάλογο Παραδόςεων τι άλλο πρζπει να 
αναγράφεται; Ο κατάλογοσ αυτόσ προτείνεται να ζχει τθ μορφι του ευριςκόμενου ςτθ 
Διακιρυξθ υποδείγματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό; τον 
κατάλογο αυτό πρζπει να αναφζρεται θ θμερομθνία παράδοςθσ, όπωσ αναφζρει θ 
Διακιρυξθ ι θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ υλοποίθςθσ όπωσ αναφζρει το Τπόδειγμα; 
το Τπόδειγμα επίςθσ ηθτείται να δοκεί «υνοπτικι περιγραφι ςυνειςφοράσ ςτθν 
Προμικεια». Αυτό ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ 
προμικειασ μίασ εταιρείασ δεν είναι 100% (επειδι υπιρξε ζνωςθ προμθκευτϊν). Αν όχι, 
τότε τι πρζπει να περιγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ; 
Απάντθςθ 

Ο κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθ μορφι του υποδείγματοσ. Οτιδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται 
απαραίτθτο, μπορεί να προςτεκεί. 
Είναι αυτονόθτο ότι θ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου δεν ολοκλθρϊνεται παρά μόνον με τθν 
παραλαβι των ειδϊν, κατόπιν τθν εγκατάςταςθ και το καλϊσ ζχειν τθσ λειτουργίασ τουσ, οπότε 
πλθρζςτερθ εικόνα δίνει ο εν λόγω πίνακασ αν δθλωκοφν ςε αυτόν οι θμ/νίεσ ζναρξθσ (ιςχφοσ 
ςφμβαςθσ προμικειασ), παράδοςθσ ειδϊν και οριςτικισ παραλαβισ αυτϊν (λιξθσ υλοποίθςθσ 
ςφμβαςθσ /ζργου). 
 Η ςτιλθ «υνοπτικι περιγραφι ςυνειςφοράσ ςτθν προμικεια» ςε περίπτωςθ ποςοςτοφ 100% 
δφναται να μθν ςυμπλθρωκεί.  
 

 Ερϊτθμα Δ.2 
Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ ςε πόςα αντίτυπα υποβάλλεται; 
Απάντθςθ 

Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν ΤΜΜΕΣΟΧΗ υποβάλλεται ςε ζνα (1) αντίτυπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο: Α.3.2.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»   του τεφχουσ 
τθσ διακιρυξθσ. 
 

 Ερϊτθμα Δ.3 
Σα ςυνθμμζνα ςτθν Σεχνικι Προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά 
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά ISO και λοιπά ςτοιχεία μποροφν να υποβάλλονται ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ μετάφραςθ; 
Απάντθςθ 

Βλ. άρκρο Α.3.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

 Ερϊτθμα Δ.4 
Η ζγγραφθ διλωςθ του υμμετζχοντοσ για τον τρόπο υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (ςελίδα 53 τθσ Διακιρυξθσ) τι 
πρζπει να περιλαμβάνει; 
Απάντθςθ 

Η εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει από το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εκτόσ των 
περιπτϊςεων που προβλζπεται από τισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφϊν των ειδϊν.  τθν 
περιγραφι πρζπει να αναφζρεται αναλυτικά οι δυνατότθτεσ του Αναδόχου να προςφζρει τεχνικι 
βοικεια ςε τυχόν προβλιματα που κα προκφψουν κατά τθν διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ τόςο με 
το δικό του προςωπικό όςο και με τθν ςυνδρομι του καταςκευαςτι.  Θα πρζπει να 
περιγραφοφν τρόποι επικοινωνίασ, χρόνοι απόκριςθσ, αντιμετϊπιςθ παραλαβισ ελαττωματικϊν 
ειδϊν (DOA), τυχόν ςυμβόλαια υποςτιριξθσ από τον καταςκευαςτι. 
 

 Ερϊτθμα Δ.5 
τθν ζγγραφθ διλωςθ του υμμετζχοντοσ για τθ διάρκεια τθσ περιόδου καλισ 
λειτουργίασ (ι διατιρθςθσ) τθσ ςελίδασ 53 τθσ Διακιρυξθσ τι είδουσ τεκμθρίωςθ 
απαιτείται για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ; Παρακαλϊ αποςαφθνίςτε τθ λζξθ τεκμθρίωςθ 
αναφζροντασ τι δικαιολογθτικά απαιτοφνται για τθ ςυμμόρφωςθ με αυτι τθν απαίτθςθ. 
Απάντθςθ 

Η τεκμθρίωςθ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται απευκείασ από τον ανάδοχο κα γίνει με απλι 



διλωςθ του αναδόχου.  ε περίπτωςθ που παρζχονται ςε ςυνεργαςία ι απευκείασ από τον 
καταςκευαςτι κα πρζπει να προςκομιςτεί και θ αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ (τεχνικά φυλλάδια ι- και 
κωδικοί υπθρεςιϊν *part numbers+) του καταςκευαςτι. 
 

 Ερϊτθμα Δ.6 
Σα  αντίγραφα  πιςτοποιθτικοφ  CE  τθσ ςελίδασ 54 τθσ Διακιρυξθσ μποροφν να 
υποβλθκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ μετάφραςθ; 
Απάντθςθ 

Βλ. άρκρο Α.3.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ 
 

 Ερϊτθμα Δ.7 
Η Τπεφκυνθ Διλωςθ για το χρόνο παράδοςθσ των ηθτοφμενων ειδϊν τθσ ςελίδασ 54 τθσ 
Διακιρυξθσ χρειάηεται γνιςιο υπογραφισ; 
Απάντθςθ 

Δεν απαιτείται κακϊσ δεν αναφζρεται ρθτά. 
 

 Ερϊτθμα Δ.8 
Απαιτείται θ κατάκεςθ δειγμάτων των προςφερόμενων ειδϊν; 
Απάντθςθ 

Απαιτείται θ κατάκεςθ δείγματοσ μόνο για το είδοσ ‘Γ.5 Σθλεφωνικζσ ςυςκευζσ με μνιμεσ’ ‘όπωσ 
αναφζρεται ςτο πεδίο Γ.5.4 , για να διαπιςτωκεί ότι υποςτθρίηεται αναγνϊριςθ κλιςθσ αρικμοφ 
αλλά και ονόματοσ με το υπάρχον τθλεφωνικό κζντρο Cisco Unified Call Manager  v6 μζςω 
ATA186. 
 

 Ερϊτθμα Δ.9 
τθ ςελίδα 54 τθσ Διακιρυξθσ ηθτείται να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά Συχόν 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ 
ποιοτικοφ ελζγχου (π.χ. Ενϊςεισ Χρθςτϊν, ISO, CCITT ,ΕΛΟΣ, κλπ) αναγνωριςμζνθσ 
αρμοδιότθτασ, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν και 
θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα τα οποία πρζπει να πλθροφν. 
Δεδομζνου, ότι ςε άλλο ςθμείο τθσ ίδιασ ςελίδασ ηθτείται ιδθ θ προςκόμιςθ 
πιςτοποιθτικό ISO και πιςτοποιθτικό CE, ςτο ςυγκεκριμζνο εδάφιο τι είδουσ 
πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν πλθν των ISO και CE; 
Απάντθςθ 

Όπωσ διατυπϊνεται «τυχόν πιςτοποιθτικά…», αναφζρεται ςε πικανά πιςτοποιθτικά που 
ενδεχομζνωσ να υπάρχουν, πλθν των άλλων που ρθτά αναφζρεται ότι κα πρζπει υποχρεωτικά να 
προςφερκοφν. τθν προθγοφμενθ παράγραφο ηθτείται πιςτοποιθτικό ISO του καταςκευαςτι όχι 
του είδουσ. 
 

 Ερϊτθμα Δ.10 
Ποια   είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διευκρινιςτικϊν ερωτιςεων; 
Απάντθςθ 

Βλ. άρκρο  Α.1.8 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ του τεφχουσ τθσ 
διακιρυξθσ 
 

 

 Ερϊτθμα Ε.1 
Ομάδα  Α– Μεταγωγείς – Δρομολογητζς Δικτφου 
τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.3 «Μεταγωγείσ Gigabit 12 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α 
«ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.3.11 αναφζρεται ωσ 
υποχρεωτικι θ απαίτθςθ για «Τποςτιριξθ κυρϊν τφπου Coarse Wavelength-Division 
Multiplexing (CWDM)», παρακαλϊ όπωσ προςδιορίςετε το μικοσ κφματοσ (π.χ: 1470, 
1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 nm) τθσ οπτικισ ίνασ που κα διαςυνδεκεί ςτο 



SFP module και πρζπει να προςφζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προκειμζνου να είναι 
ςυμβατόσ με τθν εν λόγω απαίτθςθ. 
Απάντθςθ 

Η ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αφορά υποςτιριξθ του ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου/ δυνατότθτασ για 
μελλοντικι χριςθ και ηθτείται ςτα είδθ Α.1, Α.2, Α.3. Δεν ηθτείται CWDM sfp module ςτον 
ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Σα ςυγκεκριμζνα 3 είδθ κα πρζπει να μποροφν να δζχονται ςε 
μελλοντικι επζκταςθ, αντίςτοιχα CWDM sfps ςτα παρακάτω μικθ κφματοσ:  1470, 1490, 1510, 
1530, 1550, 1570, 1590, και 1610 nm.  
 
 

 

 

Είμαζηε ζηη διάθεζη ζας για ηστόν διεσκρινήζεις. 


