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ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 10602/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ

Παρακάτω δίνονται διευκρινίσεις από την Ομάδα σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών, καθώς και από την υπηρεσία Διενέργειας του εν θέματι 
διαγωνισμού στα  ερωτήματα που παρελήφθησαν εμπρόθεσμα ήτοι έως και την 
12η/06ου/2021 και ώρα 15:00, μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη 
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

«…Καθώς η εταιρία μας (οικονομικός φορέας) συστάθηκε το 2018, και λαμβάνουμε μέρος 
στο διαγωνισμό για την ομάδα Θ (προϋπολογισμός 65.000), στην θέση των (100% του 
65.000) κύκλου εργασιών για 3 έτη (σύνολο 195.000), μπορούμε να προσκομίσουμε 
ισολογισμούς-αποτελέσματα χρήσεων για το ποσό αυτό ως σύνολο, και αθροιστικά από τα έτη 
που λειτουργεί η εταιρία (2018, 2019);...»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» «…σε 
περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία έτη λειτουργίας ή διαθέτει το 
ζητούμενο από τη διακήρυξη αντικείμενο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, 
εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων ισόποσης αξίας για το αντίστοιχο διάστημα που 
λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία…»
Κατά συνέπεια, εφόσον η εταιρεία σας συστάθηκε το 2018 πρέπει να προσκομίσετε 
κατάλογο παραδόσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του συνολικού 

http://www.promitheus.gov.gr/


προϋπολογισμού της Ομάδας Θ, αθροιστικά για τα έτη  που λειτουργείτε, ήτοι 
65.000€.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο 

«…Λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού και την ανακήρυξή του σε πανδημία από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας, με απρόβλεπτες διαστάσεις για την υγεία μας και λόγω ότι 
ήδη οι εταιρείες (είτε εγχώριες είτε πολυεθνικές) λειτουργούν για λόγους προστασίας της 
υγείας του προσωπικού τους υπό ειδικά εργασιακά καθεστώτα και οι οποίες εμπλέκονται ως 
συνεργάτες μας, στις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού. Παρακαλούμε ζητούμε όπως 
μετατεθεί κατά είκοσι ημέρες επιπλέον, η ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού, 
ώστε να μπορεί να καταθέσουμε την προσφορά μας όπως αρμόζει σε αυτήν την διαγωνιστική 
διαδικασία…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με  το άρθρο εξηκοστό της ΠΝΠ 20/2020, η ισχύς της παρ.1, όπως παρατάθηκε 
έως την 31.12.2020 με το άρθρο 29 Ν.4753/2020, (ΦΕΚ Α 227) και παρατάθηκε εκ νέου 
από τη λήξη της έως τις 31.3.2021 με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α` 
26/19.02.2021), προκύπτει ότι δεν υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για παράταση της 
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών λόγω Covid-19.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο 

«…Σύμφωνα με την διακήρυξη με Aριθμ. Πρωτ: 10602/26.05.2021, Ανοικτός Διεθνής 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Β. 
ΑΙΓΑΙΟ», παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε στην Ομάδα Δ: Υποδομή Εικονικών 
Εργαστηρίων Πληροφορικής, εάν είναι αποδεκτό να προσφερθούν άδειες Subscription για το 
λογισμικό Desktop Virtualization…»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ομάδα Δ: Eίναι αποδεκτές subscription άδειες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο 

«…ΟΜΑΔΑ Α –Προδιαγραφή Α.7.15: Σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής της 
VMWare απαιτείται η επιπλέον παροχή χώρου για slack space 
(https://docs.vmware.com/en/VMware vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vsan planning.doc
/GUID-581D2D5C-A88F-4318- A8B3-5A5F343F1247.html ). Να διευκρινιστεί μετά από 
πόσο VMWare vSAN slack space (π.χ. 30%) σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής 
της VMWare να υπολογιστούν τα ζητούμενα ωφέλιμα ΤΒ έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες 
να προσφέρουν την ίδια λειτουργικά λύση;…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



A.7.15: Η ωφέλιμη αποθηκευτική χωρητικότητα των 6TB ζητείται βάσει των 
κανόνων καλής πρακτικής του κατασκευαστή που υπαγορεύουν ένα 30% της 
παραγόμενης αποθηκευτικής χωρητικότητας από το vSAN να κρατηθεί ως slack 
space.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο 

«…ΟΜΑΔΑ Α –Προδιαγραφή Α.7.14: Να διευκρινιστεί ότι με τη συγκεκριμένη 
προδιαγραφή απαιτείται να προσφερθεί ένας επιπλέον capacity δίσκος ανά εξυπηρετητή 
επιπρόσθετα των πλεονασμών, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και ζητούνται στη προδιαγραφή 
Α.7.15;…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α.7.14: Απαιτείται να προσφερθεί ένας επιπλέον (additional) capacity δίσκος ανά 
εξυπηρετητή με αποκλειστικό του σκοπό να εξυπηρετεί ως εφεδρικός δίσκος έναντι 
αστοχίας κάποιου εκ των υπόλοιπων capacity δίσκων του εξυπηρετητή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο 

«…ΟΜΑΔΑ Α –Προδιαγραφή Α.7.12: Να διευκρινιστεί εάν το ελάχιστο μέγεθος του SSD 
caching δίσκου θα πρέπει να είναι το 1/10 της συνολικής χωρητικότητας των capacity 
δίσκων του κάθε εξυπηρετητή αφαιρώντας τον επιπλέον δίσκο που παρέχεται για λόγους 
πλεονασμού (sparing) σύμφωνα με τη προδιαγραφή Α.7.14;…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α.7.12: Το μέγεθος του SSD caching δίσκου κάθε εξυπηρετητή Α.7 θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1/10 του συνόλου της φυσικής χωρητικότητας των 
capacity δίσκων του εξυπηρετητή, εξαιρώντας τον additional capacity δίσκο που 
είναι εφεδρικός.

ΕΡΩΤΗΜΑ 7ο 

«…Προδιαγραφή A.K.1 Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν στις υπηρεσίες εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης όπως αυτές περιγράφονται και ζητούνται στη προδιαγραφή A.K.1, 
απαιτούνται και εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων (πχ. εγκατάσταση VMWare 
vSphere λογισμικού (υπολογιστικές συστοιχίες Α1, Α7), εγκατάσταση Linux (υπολογιστική 
συστοιχία Α2)) στους ζητούμενους εξυπηρετητές; Επίσης, να διευκρινιστεί εάν στις 
υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπως αυτές περιγράφονται και ζητούνται στη 
προδιαγραφή A.K.1 σχετικά με τις Υπολογιστικές υποδομές κορμού Λέσβου / Χίου / Λήμνου 
/ Σάμου, απαιτείται η εγκατάσταση του VMWare vSAN Advanced Edition για Remote 
Office Branch Office 25 VM Pack…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α.Κ.1: Απαιτείται να εγκατασταθεί ο hypervisor esxi της VMware στους 
εξυπηρετητές των συστοιχιών Α.1 και Α.2 και να τεθούν οι εξυπηρετητές κάτω από 



τη διαχείριση του υπάρχοντος vCenter του ιδρύματος ως δύο νέα clusters.  Η 
εγκατάσταση των ζευγών εξυπηρετητών A7 της Λέσβου θα γίνει με φυσική 
παρουσία  και με απομακρυσμένη για τα άλλα τρία νησιά και θα είναι πλήρης 
ώστε να μπορούν οι εξυπηρετητές να τεθούν άμεσα σε παραγωγική λειτουργία και 
να τεθούν κάτω από το vCenter του ιδρύματος ως τέσσερα νέα clusters.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8ο 

«…ΟΜΑΔΑ Δ – Διευκρίνηση Προδιαγραφή Δ.1.31: Να διευκρινιστεί εάν εκτός των RAID 
πλεονασμών απαιτείται να υπολογιστεί επιπλέον πλεονάζων χώρος 25-30% για σκοπούς 
χρήσης ως rebalance, rebuild κτλ χωρητικότητας σύμφωνα με τους κανόνες καλής 
πρακτικής της τεχνολογίας software defined storage που προσφέρεται;…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δ.1.31:Στην απαίτηση ">= 25ΤΒ" έχει ήδη υπολογιστεί και συμπεριλαμβάνεται 
πλεονάζων χώρος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 9ο 

«…Θα θέλαμε να αιτηθούμε στα πλαίσια του δυνατού, την χορήγηση επαρκούς παράτασης 
(τουλάχιστον 5-10 ημερών) στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και κατά 
συνέπεια στην ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να μπορέσει η εταιρία 
μας να προσαρμόσει/τροποποιήσει την προσφορά της σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που θα 
δοθούν από εσάς στα ανωτέρω ερωτήματα που υποβάλουμε…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3  «Παροχή Διευκρινίσεων» της διακήρυξης, δεν 
συντρέχουν οι λόγοι  παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της εν 
λόγω διακήρυξης.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 10ο 

«…Στο “Παράρτημα 1 – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης – Μέρος Α’-Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης” και ειδικότερα 
στην Ομάδα Η’ όπου περιγράφεται ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός και στα υπό στοιχεία 
Η.1.18, Η.1.20, Η.1.21, Η.2.1, Η.3.1, Η.4.1, Η.7.1, Η.8.1 και Η.12.1 αντικείμενα γίνεται 
αναφορά της τεχνικές προδιαγραφές σε συγκεκριμένους τύπους ή (σήμα) μάρκες εξοπλισμού 
(πχ. Rode NTG5, Shure MV88, Canon CN-E18 κλπ.). Τις περισσότερες περιπτώσεις η 
περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών συνοδεύεται με την έκφραση «αντίστοιχο ή 
ανώτερο».
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η έκφραση «αντίστοιχο ή ανώτερο» που χρησιμοποιείται στην 
Διακήρυξη αντιστοιχεί στον όρο «ή ισοδύναμο» του νόμου…»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



 Η έκφραση «αντίστοιχο ή ανώτερο» που χρησιμοποιείται στην διακήρυξη 
αντιστοιχεί στον όρο ισοδύναμο του νόμου εκτός των περιπτώσεων όπου 
απαιτείται το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλισμού λόγω συμβατότητας με υπάρχον 
εξοπλισμό όπως για παράδειγμα στο είδος Η7 όπου υπάρχει η σχετική αιτιολόγηση 
στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• Είδος ΣΤ. 4 Οθόνη προβολής τύπου Δ
Προδιαγραφή ΣΤ 4.3: Οι αναφερόμενες διαστάσεις 540x203, αναφέρονται εκ 
παραδρομής, δεδομένου ότι, το πλάτος 504 και η τήρηση της αναλογίας 16x9 της 
προβολής αναλογούν στις ορθές διαστάσεις της οθόνης Διαγώνια διάσταση  >=  
244’’ (540cm x 303cm).

• Είδος ΣΤ. 12 Προβολέας δεδομένων τύπου Β
Προδιαγραφή ΣΤ 12.10: Στην προδιαγραφή αναφέρεται εκ παραδρομής 
αντιστάθμιση 116%, νούμερο το οποίο δεν είναι εφικτό στην αντιστάθμιση φακού 
και το σωστό είναι Εγγενής αντιστάθμιση φακού 16%.

• Είδος ΣΤ. 37 Διανομέας A/V Τύπου Β
Προδιαγραφή ΣΤ37.10: H λέξη ισοστάθμιση αποτελεί λάθος μετάφραση, ο σωστός 
όρος είναι υποβάθμιση (downscaling).

• Είδος ΣΤ. 46 Ελεγκτής Συστημάτων A/V Τύπου Α
Προδιαγραφή ΣΤ46.7: Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι όσα και οι 
ενδεικτικές λυχνίες, δηλαδή έξι (6).

• Είδος ΣΤ. 50 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ETHERNET ΤΥΠΟΥ Β
Προδιαγραφή ΣΤ50.55: Λόγω των αριθμών θυρών και την υποστήριξη PoE είναι 
αποδεκτός και εξοπλισμός με ενεργή ψύξη (ανεμιστήρες).

• Είδος ΣΤ. 55 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑV
Προδιαγραφή ΣΤ 55.10: Η προδιαγραφή αποτελεί λάθος εκ παραδρομής και δεν 
αφορά το σύστημα διαχείρισης καθώς αναφέρεται σε εξοπλισμό και όχι λογισμικό 
και συνεπώς δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.

      Είδος ΣΤ. 46, Ελεγκτής Συστημάτων A/V Τύπου Α
Προδιαγραφή ΣΤ.46.7: Tα προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι όσα και οι 
ενδεικτικές λυχνίες λυχνίες δηλαδή έξι (6).

      Είδος ΣΤ. 50 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ETHERNET ΤΥΠΟΥ Β
Προδιαγραφή ΣΤ.50.55: Λόγω των αριθμών θυρών και την υποστήριξη PoE 
είναι αποδεκτός και εξοπλισμός με ενεργή ψύξη (ανεμιστήρες).

       Είδος ΣΤ. 55 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑV
Προδιαγραφή ΣΤ.55.10: Αφαιρείται η προδιαγραφή ΣΤ.55.10 η οποία αποτελεί 
λάθος εκ παραδρομής και δεν αφορά το σύστημα διαχείρισης καθώς 
αναφέρεται σε εξοπλισμό και όχι λογισμικό.



 Είδος Ε. 17 Μεταγωγέας Datacenter
Προδιαγραφή Ε.17.12: Εκ παραδρομής στην αναφέρεται DRAM>=32 GB. Η ορθή 
προδιαγραφή είναι DRAM>=24 GB.
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