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Παρακάτω δίνονται αναλυτικές απαντήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε διευκρινιστικά ερωτήματα που παρελήφθησαν από τις 
18/10/2011 έως σήμερα μέσω email. 

 

 Ερώτημα A.1 
Υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή για άλλη πιθανή μετάθεση;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 
 

 Ερώτημα Α.2 
Επειδή έχουμε για ακόμα μία φορά αναβολή ημερομηνίας της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Ενημερώστε μας άμεσα τι θα ισχύσει για τις εγγυητικές συμμετοχής που ήδη έχουν 
εκδοθεί  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Προσφορές που κατατίθενται και δεν είναι επικαιροποιημένες σύμφωνα με τις νέες 
ημερομηνίες και προθεσμίες, κατόπιν και της δεύτερης (2ης) μετάθεσης 
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού (ήτοι την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011), 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, δεδομένου ότι υποχρέωση κάθε συμμετέχοντα 
είναι η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και 
του ό,τι  προκειμένου για τις μεταθέσεις διενέργειας του Διαγωνισμού τηρήθηκαν 
οι βασικές αρχές της Διαφάνειας, Ίσης Μεταχείρισης και της Δημοσιότητας. 
 

 Ερώτημα Α.3 
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν απαιτείται για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής να έχουν ως ημερομηνία Υπογραφής και 
ημερομηνία του γνησίου της Υπογραφής την νέα ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του Διαγωνισμού (ήτοι 31.10.2011) ή γίνεται αποδεκτό να έχουν οι 



δηλώσεις αυτές ως ημερομηνία την αρχική του διαγωνισμού (17.10.2011) πριν τις 
αναβολές. 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Προσφορές που κατατίθενται και δεν είναι επικαιροποιημένες σύμφωνα με τις νέες 
ημερομηνίες και προθεσμίες, κατόπιν και της δεύτερης (2ης) μετάθεσης 
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού (ήτοι την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011), 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, δεδομένου ότι υποχρέωση κάθε συμμετέχοντα 
είναι η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και 
του ό,τι  προκειμένου για τις μεταθέσεις διενέργειας του Διαγωνισμού τηρήθηκαν 
οι βασικές αρχές της Διαφάνειας, Ίσης Μεταχείρισης και της Δημοσιότητας. 
 

 Ερώτημα B.1 
Ομάδα Γ - Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) 
Στα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ», σελίδα 7, κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» παράγραφος 2, αναφέρεται ότι : 
«Η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις 
κλπ θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός των ειδών Β.4 και Δ.1, 
όπου η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τους τεχνικούς της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο Συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους 
φάκελο τεχνικής προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο.» 
Παρακάτω στα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ», σελίδα 46, Πίνακες Γ.1.2, Γ.1.3, 
ζητείται: 
 «Αναβάθμιση του υπάρχοντος CUCM Cluster από την έκδοση v6.1.5 στην τελευταία 
έκδοση του κατασκευαστή.» 
Δεδομένου ότι η αναβάθμιση του CUCM Cluster είναι μια διαδικασία πιο περίπλοκη 
από μια απλή εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρακαλώ διευκρινίστε εάν 
για τα ζητούμενα Γ.1.2, Γ.1.3,  απαιτούνται : 
Α) Στο πεδίο υπηρεσίες εγκατάστασης και αναβάθμισης από τον ανάδοχο,  
Β) υπηρεσίες υποστήριξης στους τεχνικούς της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης και αναβάθμισης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Α) Υπηρεσίες εγκατάστασης μόνο για τα είδη Β.4 και Δ.1 
Β) Όπως αναφέρεται,  ο Συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον 
επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το 
Πανεπιστήμιο, η οποία θα βαθμολογηθεί. Γενικότερα όμως για όλα τα είδη του 
διαγωνισμού και σύμφωνα με το  άρθρο ‘ε’ του κεφαλαίου Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ), ο Ανάδοχος εγγυάται και υποχρεούται στην Επίλυση 
προβλημάτων, σε συνεργασία με τεχνικούς, τηλεφωνικώς ή με Fax ή με επικοινωνία 
μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση,  δεδομένων των 
υφιστάμενων συνθηκών και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που ορίζει η 
αναλυτική διακήρυξη. 
 


