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Αρίθμ. Πρωτ. 36053/28-11-2016 έγγραφο αιτημάτων  

Για τον διαγωνισμό του θέματος απαιτείται να δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις στα 
παρακάτω: 
 

 Στον Πίνακα 2. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΙΔΟΥΣ #1 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα στη 
Διαχείριση του core switch, απαιτείται να υποστηρίζεται RFC 1213 – MIB και RFC 1253-
MIB που είναι για τη διαχείριση του OSPF.  Πιο κάτω στο σημείο «Υποστήριξη των 
ακολούθων δυνατοτήτων (μετά από αναβάθμιση λογισμικού):»  η υποστήριξη OSPF 
δρομολόγησης ζητείται να υπάρχει μετά από αναβάθμιση λογισμικού. Παρακαλώ 
διευκρινίστε εάν το OSPF πρέπει να υποστηρίζεται από την αρχή στα προσφερόμενα 
προϊόντα ή απλά να υπάρχει η δυνατότητα για μελλοντική υποστήριξη κατόπιν 
αναβάθμισης. 

 Ποιο είναι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δικτύου (NMS) μιας και απαιτείται από τη 
διακήρυξη το κάθε προσφερόμενο switch: «Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με 
το σύστημα διαχείρισης του δικτύου (NMS)»; 

 Στον Πίνακα του ΕΙΔΟΥΣ #2-Distribution Switch πολλαπλών ορόφων στη Διαχείριση 
απαιτείται η υποστήριξη RFC 1253-MIB που είναι για διαχείριση OSPF. Παρακαλώ 
επιβεβαιώστε εάν αυτή η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για το 
Distribution Switch Υπογείου, στου οποίου τις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται η ίδια 
απαίτηση. 

 Τόσο στις προδιαγραφές του Είδους #2 όσο και στις προδιαγραφές του Είδους #3 στη 
Διαθεσιμότητα υπάρχει η απαίτηση για: «Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής 
τροφοδοσίας». Παρακαλώ διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτή λύση με εξωτερικό σύστημα 
τροφοδοσίας ή θα πρέπει το προσφερόμενο switch να έχει τη δυνατότητα να εξοπλιστεί 
με δεύτερο ενσωματωμένο τροφοδοτικό για λόγους εφεδρείας. 
 
Αρίθμ. Πρωτ. 36244/29-11-2016 Απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα . 

Οι απαντήσεις για τα παραπάτω ερωτήματα  σχετικά με την προμήθεια Ενεργού Εξοπλισμού 

δικτύου για το πολυόροφο κτίριο είναι οι κάτωθι: 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Η απαίτηση αφορά τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης κατόπιν αναβάθμισης 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Δεν σχετίζεται το σύστημα διαχείρισης δικτύου (NMS) με τα προσφερόμενα 
switches 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Όχι, δεν είναι υποχρεωτική η απαίτηση αυτή για κανένα Distribution Switch 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Όχι, δεν απαιτείται το προσφερόμενο switch να έχει τη δυνατότητα να εξοπλιστεί 
με δεύτερο ενσωματωμένο τροφοδοτικό  
 
Η Επιτροπή                Η Διοικητική Διευθύντρια 
 
Καμινιώτης Ναπολέων  
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Η Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής 
 
Μούρτου  Ευστρατία   
  
 
 


