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Προς: Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί του με αριθμ. διακήρυξης 1/2012 δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και συναφούς ενεργού
εξοπλισμού στην ΟΣΚ ΑΕ».
____________________________/_________________________
Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην ΟΣΚ ΑΕ σχετικά με τον
ανωτέρω διαγωνισμό, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.- Στη γραμμή 52 του άρθρου 6.2.2 του Παραρτήματος Ε’ της διακήρυξης δεν ορίζεται ότι το
πρόσθετο τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εσωτερικό. Σε περίπτωση χρήσης
δεύτερου εξωτερικού τροφοδοτικού, κάθε συσκευή θα πρέπει να έχει το δικό της.
2.- Κατά το χρόνο εκτέλεσης – υλοποίησης του έργου, το μόνο απομακρυσμένο σημείο
λειτουργίας θα είναι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο συνδέεται με τα
κεντρικά, μέσω κυκλώματος MPLS βασισμένο σε γραμμές ADSL.
3.- Η ΟΣΚ ΑΕ θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή (π.χ. server) για την εγκατάσταση του
επιθυμητού Λογισμικού Ενιαίας Διαχείρισης Δικτύου ή τυχόν RADIUS server, αν αυτό απαιτείται
από την τεχνική λύση του αναδόχου. Οι υπηρεσίες παραμετροποίησής τους όμως, είναι ευθύνη
του αναδόχου.
4.- Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν δυνατότητες και παροχές του Office 365 στην
προτεινόμενη λύση ενοποιημένων επικοινωνιών. Στην περίπτωση όμως που το Office 365
αποτελεί μέρος της πρότασης, τότε θα πρέπει στη μεν πρόταση που θα περιλαμβάνεται στην
προσφορά να υπάρχει αναφορά και διαγραμματικός – περιληπτικός τρόπος λειτουργίας, στη δε
μελέτη του αναδόχου θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες – προδιαγραφές υλικού
και υπηρεσιών. Σε ότι αφορά στο κόστος, θα πρέπει να αναφέρονται τιμές τιμοκαταλόγου του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Το πλήθος των περίπου 600 θέσεων εργασίας, δεν αφορά στο
πλήθος των εργαζομένων, αλλά στο σύνολο των εγκατεστημένων πριζών δικτύου, που θα είναι
όλες ισότιμες.
5.- Επειδή η πλήρης αποξήλωση της παλαιάς καλωδίωσης δεν είναι εφικτή, θα πρέπει, εκτός
από την απομάκρυνση των παλαιών επιδαπέδιων racks, κατ’ ελάχιστο να πραγματοποιηθεί σε
κάθε χώρο η αποξήλωση των παλαιών πριζών δικτύου και των κάθετων καναλιών, όπου αυτά
δεν φιλοξενούν και άλλα καλώδια πλην του παλαιού δικτύου.
6.- Η πιστοποίηση βαθμονόμησης του εργαλείου μέτρησης μπορεί να κατατεθεί από τον
ανάδοχο.
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7.- Η βεβαίωση τήρησης των προτύπων διαχείρισης με βάση τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα καθώς και τα συναφή πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά
κάθε υποψηφίου.
8.- Στον πίνακα 6.2.3 - γραμμή 45 του Παραρτήματος Ε΄ της διακήρυξης, η αναφορά
PoE/PoE+ είναι διαζευκτική.
9.- Στο ύψος σε U μιας συσκευής, δεν προσμετράται το τυχόν πρόσθετο εξωτερικό
τροφοδοτικό.
10.- Οι κατόψεις των κτιρίων θα παραδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1.11 του
παραρτήματος Ε’ των τεχν. Προδιαγραφών της Διακήρυξης.
11.- Στην οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να γίνεται ενιαία αναφορά σε
ολόκληρη την προϋπολογισθείσα ποσότητα των ειδών του διαγωνισμού καθώς και τις
συναφείς εργασίες και υπηρεσίες εγκατάστασης αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Εσωτ. Διανομή:
α. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
β. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Λειτουργίας & Ανάπτυξης
γ. Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων
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