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EΔETA.E. 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 
 
GRNET S.A. 
Greek Research & Technology Network 

 

 
 
 

Αθήνα, 20/12/2018 
Αρ. πρωτ. 13337/ΠΤ 

 
Διευκρινίσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια 
Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οπτικού 
εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: 
Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα» 

 

Αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση της ανωτέρω Διακήρυξης, παραθέτουμε την 

απάντηση στο κατατεθέν ερώτημα. 

Επιπλέον παραθέτουμε τροποποιήσεις που έγιναν στο Τεύχος Διακήρυξης μετά την 

ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 12066/26-11-2018  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του διαγωνισμού η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια 
εξοπλισμού (όπως προδιαγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Πίνακας 1 και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Εξοπλισμός οπτικής μετάδοσης για την 
επέκταση του δικτύου μεταφοράς ΕΔΕΤ) και τις συνοδευτικές υπηρεσίες (όπως αυτές 
προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Υπηρεσίες), με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των €334.800,00, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €270.000,00, ΦΠΑ: 
(24%) €64.800,00).  
Το ανωτέρω ποσό (προϋπολογισμός έργου) υστερεί σημαντικά της πραγματικής αξίας του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
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Απάντηση: 

 
Με βάση το συγκεκριμένο ερώτημα, μειώθηκε κατάλληλα και χωρίς να επηρεαστεί η 
εφικτότητα του έργου, το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 1: 
Λίστα υλικού ανά κόμβο, (Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.3 Απαιτήσεις και Τεχνικές 
προδιαγραφές), όσον αφορά στις απαιτήσεις των παρακάτω υλικών για συγκεκριμένους 
κόμβους 
 

ECI Part 
Number Όνομα Περιγραφή 

Κέντρο 
Δεδομένων 

ΕΙΕ 

Ερευνητικό 
Κέντρο 

Βιοϊατρικών 
Επιστημών 

"Α. ΦΛΕΜΙΓΚ" 

ΟΤΕ-
Ιωάννινα 

ΟΤΕ-
Λάρισα 

ΟΤΕ-
Θεσσαλονίκη 

ON323085 OTP10T
_ALLN 

10.7 G.709 
pluggable DWDM 
SFP+ transceiver 
module APD, 
Long-Haul (C-
Band tunable) ή 
ισοδύναμο 

6 0 0 1 4 

X74894 OTR10T
_AL 

10.7  G.709 
pluggable DWDM 
XFP transceiver 
module APD, 
ρυθμίσιμο σε 80 
κανάλια στη C-
Band ή ισοδύναμο 

0 2 1 0 0 

 
 
προσαρμόστηκε ως εξής:  
 

ECI Part 
Number Όνομα Περιγραφή 

Κέντρο 
Δεδομένων 

ΕΙΕ 

Ερευνητικό 
Κέντρο 

Βιοϊατρικών 
Επιστημών 

"Α. ΦΛΕΜΙΓΚ" 

ΟΤΕ-
Ιωάννινα 

ΟΤΕ-
Λάρισα 

ΟΤΕ-
Θεσσαλονίκη 

ON323085 OTP10T
_ALLN 

10.7 G.709 
pluggable DWDM 
SFP+ transceiver 
module APD, 
Long-Haul (C-
Band tunable) ή 
ισοδύναμο 

0 0 0 0 0 

X74894 OTR10T
_AL 

10.7  G.709 
pluggable DWDM 
XFP transceiver 
module APD, 
ρυθμίσιμο σε 80 
κανάλια στη C-
Band ή ισοδύναμο 

0 0 0 0 0 
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2. Προσαρμογή απαίτησης 

 
Για λόγους διεύρυνσης του ανταγωνισμού, η απαίτηση (2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα) προσαρμόστηκε ως εξής:  
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση 

όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 

με το προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους εφαρμοσμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και 

αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις 

φάσεις του κύκλου ζωής του και συγκεκριμένα: 

 

• ενός (1) τουλάχιστον έργου τα τελευταία 5 έτη που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση 

και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού με συνολικό προϋπολογισμό 

που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 

• να περιλαμβάνεται στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένας (1) διαχειριστής έργου 

(project manager) με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε έργα 

προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δικτυακού 

εξοπλισμού. 

• να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο (2) μηχανικοί δικτύων με 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού. Τα συγκεκριμένα προσόντα 

θα προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα κάθε μηχανικού.  
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3. Διόρθωση  

Λόγω εκ παραδρομής σφάλματος, διορθώθηκε ο Πίνακας 2, Παράρτημα Ι, ως εξής:  
 

από σε  

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 

Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 11810, Αθήνα  

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 

Λόφος Κουφού, Μεταξά και Β. 
Παύλου, TK:15236, Πεντέλη 

 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 

 

Καθ. Π. Τσανάκας 
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