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Θέμα:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ –διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις 

 

Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΑΠ (ΤΠ) 0046/29.01.2018 για το έργο «Παροχή 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το Διαδίκτυο» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δέκα 
(10) ημερολογιακές ημέρες. 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία Ημέρα 
Ώρα 

Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας 

22/02/2018 Πέμπτη 14:00 

 

ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα 

Ώρα 

 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας 
 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης,  

Ν. Πλαστήρα 100, 70013 

22/02/2018 Πέμπτη 15:00  Τμήμα Προμηθειών (Γ292) 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Κατόπιν σχειτκών ερωτημάτων που κατατέθηκαν από προσφέροντες, διευκρινίζετα ότι: 

Ερώτημα 1ο 

Παρακαλούμε πολύ να διευκρινιστεί εάν στον προυπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνεται και το τέλος 
Internet και τηλεφωνίας, το οποίο υπολογίζεται σε 5% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, οπότε θα 
βαρύνει τον ανάδοχο, ή όχι.  

Απάντηση: Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνονται όλα τα τέλη και άλλες τυχόν επιβαρύνσεις 
εκτός του ΦΠΑ. 

Ερώτημα 2ο 

Παρακαλούμε πολύ να επιβεβαιωθεί ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές οι οποίες εκδίδονται από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έστω και εάν αυτές δεν ακολουθούν το υπόδειγμα που δίδεται από 
την διακήρυξη, λόγω του ότι το ΤΠΚΔ ακολουθεί το δικό του υπόδειγμα. 

Απάντηση: ναι, γίνονται δεκτές εγγυήσεις οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
βάσει του άρθ.72, παρ 3 του ν.4412/2016 

Ερώτημα 3ο 

Στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών (Β΄Μέρος: Τεχνικές Προδιαγραφές, α/α 2) αναφέρεται ότι "Η 
σύνδεση θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω ιδιόκτητου ή μακροχρόνια μισθωμένου δικτύου οπτικών ινών του 
παρόχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την 
προσφερόμενη σύνδεση. Η υλοποίηση της σύνδεσης καθ’ όλο το μήκος της διαδρομής της θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ως φυσικό μέσο καλώδια οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών στα κτίρια 
του ΙΤΕ''. 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτή υλοποίηση όπου ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ακραίο 
κύκλωμα (local loop) τρίτου παρόχου. 

Απάντηση: Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει σύνδεση μέσω μακροχρόνια μισθωμένου δικτύου 
οπτικών ινών από άλλο πάροχο. 

Ερώτημα 4ο 

Στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών (Β΄Μέρος: Τεχνικές Προδιαγραφές, α/α 6) αναφέρεται ότι "Σε 
κάθε άκρο, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέσει για όλη τη διάρκεια του έργου δικό του εξοπλισμό στα άκρα 
των συνδέσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσφέρει σε κάθε άκρο τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό 
(«ακραίο εξοπλισμό»), ο οποίος θα είναι και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου στην κυριότητα 
και την ευθύνη του ως προς την καλή του λειτουργία''. 

Παρακαλούμε σε σχέση με το ανωτέρω, να διευκρινιστεί αν αναφέρεστε στον τερματικό εξοπλισμό του 
κυκλώματος πρόσβασης (Metro Ethernet Switch). Επίσης, να διευκρινιστεί αν ο ανάδοχος θα προσφέρει και 
δρομολογητή ή αν αυτός θα διατεθεί από το ΙΤΕ. 

Απάντηση: Ο ακραίος εξοπλισμός αναφέρεται στον τερματικό εξοπλισμό του κυκλώματος πρόσβασης. Δεν 
απαιτείται δρομολογητής 

Ερώτημα 5ο 

Στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών (Β΄Μέρος: Τεχνικές Προδιαγραφές, α/α 16) αναφέρεται ότι "Σε 
όλες τις περιπτώσεις ο υποψήφιος πρέπει να προσδιορίσει το μέγιστο χρόνο ανάταξης για τις περιπτώσεις 
μεμονωμένης βλάβης. Στην προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να εξηγούνται επαρκώς οι μηχανισμοί 
προστασίας, ανάταξης ή/και αναδρομολόγησης που χρησιμοποιούνται''. 





Παρακαλούμε σε σχέση με το ανωτέρω, να διευκρινιστεί το είδος της προστασίας που απαιτείται για την 
ζητούμενη υπηρεσία (σε περίπτωση που απαιτείται). 

Απάντηση: Να αναφερθούν οι χρόνοι αποκατάστασης της λειτουργίας του κυκλώματος σε περίπτωση 
βλάβης καθώς και οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ερώτημα 6ο 

Στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών (Β΄Μέρος: Τεχνικές Προδιαγραφές, α/α 19) αναφέρεται ότι "Η 
εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού κυκλώματος που ζητείται από τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός 1 (ενός) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης κατακύρωσης του διαγωνισμού''. 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν από στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις 
καθυστερήσεων από εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. στην περίπτωση αδειοδοτήσεων για εργασίες κατασκευής 
οπτικής υποδομής) ή λόγω του θεσμοθετημένου μέγιστου χρόνου παράδοσης κυκλωμάτων τρίτων 
παρόχων. 

Απάντηση: παρακαλούμε δείτε σημείο 4 στον πίνακα αντικαταστάσεων προτάσεων που ακολουθεί. 
 

 





ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω προτάσεις της Αναλυτικής διακήρυξης έχουν αντικατασταθεί ως εξής: 

  Ορθή πρόταση 

1. σελ 5, παράγραφος ΑΡΘΡΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Απαλοιφή της τελευταίας πρότασης της πρώτης παραγράφου «με δυνατότητα 
ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος.» 

 

 Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή, Ν.Π.Ι.Δ. 
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές με κύρια δραστηριότητα Ερευνητικό Κέντρο, για τις ανάγκες του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την 
«παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το διαδίκτυο» χωρητικότητας 300 
Mbps από εναλλακτικό πάροχο (εκτός ΕΔΕΤ) για λόγους διασφάλισης της 
διαδικτυακής σύνδεσης του ΙΤΕ, για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 
επιπλέον ένα (1) έτος. 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή, Ν.Π.Ι.Δ. 
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές με κύρια δραστηριότητα Ερευνητικό Κέντρο, για τις ανάγκες του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την 
«παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το διαδίκτυο» χωρητικότητας 300 
Mbps από εναλλακτικό πάροχο (εκτός ΕΔΕΤ) για λόγους διασφάλισης της 
διαδικτυακής σύνδεσης του ΙΤΕ, για δύο (2) έτη. 

2. σελ 13, παράγραφος 12.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: απαλοιφή της δεύτερης 
πρότασης της τρίτης παραγράφου «Παράλληλα…….επέκτασης» 

 

 Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην 
Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. 
Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων 
ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην 
περίπτωση…………… 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην 
Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. 
Στην περίπτωση……. 

3. Σελ 21, παράγραφος Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

απαλοιφή της τελευταίας φράσης της πρώτης παραγράφου «με 
δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον ένα (1) έτος.» 

 

 Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το διαδίκτυο χωρητικότητας 300 Mbps από 
εναλλακτικό πάροχο (εκτός ΕΔΕΤ) για λόγους διασφάλισης της διαδικτυακής 
σύνδεσης του ΙΤΕ, για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον ένα 
(1) έτος. 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το διαδίκτυο χωρητικότητας 300 Mbps 
από εναλλακτικό πάροχο (εκτός ΕΔΕΤ) για λόγους διασφάλισης της 
διαδικτυακής σύνδεσης του ΙΤΕ, για δύο (2). 





4. Σελ22, παράγραφος Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, πίνακας «τεχνικά 
χαρακτηριστικά» 

 

 19. Η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού κυκλώματος που ζητείται από τον 
παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 1 (ενός) μηνός από 
την υπογραφή της σύμβασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

19. Η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού κυκλώματος που ζητείται από 
τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 (δύο) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5. σελ 30, παράγραφος 12.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

διόρθωση ποσοστού ΦΠΑ στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς 

 

 

  

 

 

 

Για το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

Δημήτριος Πλεξουσάκης 

Διευθυντής ΙΠ/ ΙΤΕ 
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