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Αθήνα, 21.11.2012
Αρ. Πρωτ.:ΕΓ.39.1-Τ4/14379/21-11-2012

ΑΔΑ: Β4ΣΞ469ΒΒΡ-128
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή 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 το
Παράρτημα Ε΄ της ανωτέρω διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
1.- Η τιμή της γραμμής 8 («Forwarding rate») του άρθρου 6.2.2 «Μεταγωγείς ορόφων 24 και
48 θυρών», όπου εκ παραδρομής αναφέρεται αυτή των 85Mpps, θα πρέπει να διορθωθεί σε
65Mpps.
2.- Το κάθε καλώδιο πολυτροπικών (multimode) οπτικών ινών είναι με 8 ινίδια.
3.- Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3.6 «Διασύνδεση Κτιρίων», η διασύνδεση των κτιρίων θα
γίνει με 4 καλώδια οπτικών ινών και όχι με τέσσερις ίνες. Τα 4 καλώδια θα διέλθουν, ανά δύο,
σε δύο διαφορετικούς σωλήνες.
4.- Το Office 365 είναι πλέον ήδη εγκατεστημένο στον Οργανισμό και δεν ζητείται η υποβολή
προσφοράς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
5.- Σχετικά με τα patch cords, στην γραμμή 7 του Πίνακα Παραδοτέων αναφέρεται ότι τα
patch cords θα είναι 3 και 5 μέτρων. Η τελική κατανομή τους (δηλαδή πόσα θα είναι τριών και
πόσα πέντε μέτρων) θα προκύψει από την τελική κατανομή των θέσεων εργασίας. Κατά την
εκτίμησή μας η πλειοψηφία θα είναι αυτή των 3 μέτρων.
6.- Mε τα επίτοιχα racks θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η διάθεση
τουλάχιστον 2U ελεύθερων, μετά την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού.
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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