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Διευκρινίσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης
Διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Επέκταση του δικτύου
οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων» της Πράξης «Παροχή
προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την
ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841 με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες
μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες»
Αναφορικά με την πρόσκληση συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία διαβούλευσης, σας
παραθέτουμε διευκρινιστικές απαντήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα/σχόλια:

Σχόλιo 1
«• Πως ακριβώς θα γίνει η παράδοση του ζευγαριού Dark Fiber στα εννιά (9) σημεία που το
ΕΔΥΤΕ απαιτεί παράδοση μέσα σε αστικά κέντρα του ΟΤΕ; Πρόταση είναι το ΕΔΥΤΕ να
εξασφαλίσει όλα τα ρυθμιστικά θέματα για την απρόσκοπτη παράδοση του ζευγαριού DF»
Απάντηση
Οι απαιτούμενες συνεννοήσεις θα πρέπει να γίνουν με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με το
υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Σχόλιo 2
«• Κατόπιν κοστολογικής μελέτης προέκυψε ότι το κόστος υλοποίησης του έργου είναι τέτοιο
που θα πρέπει να οδηγήσει την αναθέτουσα αρχή στην εξάσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης κατά 50% του προϋπολογισμού.»
Απάντηση
Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του έργου, αποφασίστηκε να
αφαιρεθούν από τη λίστα των απαιτούμενων συνδέσμων, οι προσβάσεις των ακόλουθων
νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι σε καθένα από τα παρακάτω νοσοκομεία καταλήγει το τοπικό
μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (ΜΑΝ) και μέσω αυτού είναι δυνατή η διασύνδεσή στο
δίκτυο ΕΔΕΤ.
 Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας - Οργανική Μονάδα Έδρας Έδεσσα
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Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "Ελένη Θ. Δημητρίου"
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - Οργανική Μονάδα Έδρας Κοζάνη
"Μαμάτσειο"

Σχόλιo 3
«• Το δικαίωμα προαίρεσης 50% εφόσον ασκηθεί, θα αφορά μόνο το ύψος της
προϋπολογιστικής δαπάνης ή αυτόματα θα επεκταθεί και η διάρκεια σύμβασης του έργου;»
Απάντηση
Στο τεύχος που θα δημοσιευθεί, δε περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης.

Σχόλιo 4
«Προκειμένου να εκπονηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η αντίστοιχη προκαταρκτική μελέτη
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και η κοστολόγησή της, θεωρούμε
απαραίτητο για κάθε απαιτούμενο σύνδεσμο οπτικών ινών να αναγραφούν:
• οι συντεταγμένες του κτιρίου, καθώς και ο όροφος όπου θα τερματιστούν οι οπτικές ίνες»
Απάντηση
Τα ακριβή σημεία τερματισμού εντός των χώρων των νοσοκομείων θα καθοριστούν σε
συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων, κατά την υλοποίηση του έργου.
Σχόλιo 5
« • ο χώρος όπου θα τερματιστούν οι οπτικές ίνες εντός της TSI»
Απάντηση
Το ικρίωμα της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. βρίσκεται στο ισόγειο.
Σχόλιo 6
« • αν εντός ιδιοκτησίας κάθε Φορέα υπάρχει υποδομή σωληνώσεων ή/και οπτικών ινών
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί»
Απάντηση
Η πληροφορία θα δοθεί στον Ανάδοχο από το αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων, κατά
την υλοποίηση του έργου.
Σχόλιo 7
«Επίσης κρίνουμε σκόπιμο να αναγραφεί αν είναι αποδεκτή η σύνδεση cascade μεταξύ
συνδέσμων οπτικών ινών»
Απάντηση
Η σύνδεση cascade δεν είναι αποδεκτή στο πλαίσιο του έργου.
Σχόλιo 8
«Επιπρόσθετα κρίνουμε σκόπιμο τη διόρθωση των ακόλουθων ορισμών ως εξής:
• Οπτική ίνα: Ίνα γυαλιού ή πλαστικού η οποία έχει την δυνατότητα να οδηγεί το φως κατά
μήκος του άξονά της.
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• Ζεύγος Οπτικών Ινών: Δύο (2) οπτικές ίνες που ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδρομή και
έχουν τα ίδια τερματικά άκρα. Κάθε ίνα χρησιμοποιείται για την μετάδοση οπτικών σημάτων
σε μια ορισμένη κατεύθυνση ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αμφίδρομης
επικοινωνίας»
Απάντηση
Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν γίνονται δεκτές διότι δεν συμβάλουν στην καλύτερη
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.
Σχόλιo 9
«Τέλος θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι πολύ χαμηλός και θα πρέπει να
γίνει επαναπροσδιορισμός του. Σας ευχαριστούμε»
Απάντηση
Βλέπε προηγούμενη απάντηση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Αριστείδης Σωτηρόπουλος

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274• FAX: 210.74.74.490
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274 • FAX: +30.210.74.74.490

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

