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ΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

 

Με το παρόν -ςε ςυνζχεια των προθγοφμενων- κα κζλαμε να εκφράςουμε τισ όποιεσ 

παρατθριςεισ ι να ηθτιςουμε τισ απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ ςχετικά με το μεγάλο 

ζργο «ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟΥ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Ρ.Σ) 

ΜΗΤΩΟΥ ΕΜΡΟΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ».  

 

 

1. Ρροτείνουμε να αντικαταςτακεί θ παράγραφοσ 6 του άρκρου «Δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν» τθσ ςελ. 5 με το ςχετικό χωρίο του άρκρου 10 

του ΡΔ 118/2007 : “Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ 

προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του 

διαγωνιςμοφ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ 

ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντοσ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο 

τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ.  

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ οι 

ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (6) 

θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να 

ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ δυνάμει του άρκρου 15 παρ.2 περ. α του παρόντοσ”. 

 

2. Η πρόβλεψθ τθσ παρ. 1.4.4. περί ςυνεχόμενθσ αρίκμθςθσ τθσ προςφοράσ κυρίωσ 

όςον αφορά τα εμπορικά φυλλάδια κρίνεται ιδιαίτερα και δυςανάλογα προσ τον 

επιδιωκόμενο ςκοπό δυςχερισ. Ωσ εκ τοφτου προτείνουμε θ αρίκμθςθ να είναι 

ςυνεχόμενθ για κάκε υποφάκελο (δικαιολογθτικϊν, τεχνικι προςφορά), και να 

εξαιροφνται τα εμπορικά φυλλάδια. Εάν και αυτό δεν είναι εφικτό, τότε κα κζλαμε να 

προτείνουμε, να υπάρχει ςυνεχόμενθ αρίκμθςθ και ςτα εμπορικά φυλλάδια αλλά 

αυτι να αφορά μόνο ςτο πρϊτο φφλλο του εκάςτοτε κεματικοφ εμπορικοφ 

φυλλαδίου. (π.χ. ςτα εμπορικά φυλλάδια μιασ οκόνθσ TFT με 4 ςελίδεσ αναλυτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν θ αρίκμθςθ να δίνετε μόνο ςτθ πρϊτθ ςελίδα) 

 

3. Δεν είναι εναργζσ από το κείμενο τθσ προκιρυξθσ αν είναι επιτρεπτι θ μερικι 
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κάλυψθ μεταξφ μελϊν ζνωςθσ εταιρειϊν των δικαιολογθτικϊν οικονομικισ επάρκειασ 

και επαγγελματικισ ικανότθτασ.  

 

4. Στο τζλοσ τθσ παραγράφου 4.2. αναφζρεται « Επίςθσ καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου 

θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ εφόςον από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα ςτθν διακιρυξθ κακοριηόμενα ελάχιςτα αναγκαία 

όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων του άρκρου 8α του ΡΔ 118/2007».  

Ωςτόςο το άρκρο8Α  αναφζρει « Στθν περίπτωςθ αυτι, με τθν διακιρυξθ 

κακορίηονται οι αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν 

προχποκζςεων και τα όρια τουσ, κακϊσ και ποια από τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 8 πρζπει να υποβλθκοφν από τον προςφζροντα κατά το ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ, για να αποδειχκεί ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ αυτζσ.Η μθ 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν 

προχποκζςεων και τα όρια τουσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.» 

Επομζνωσ μόνο εφόςον ηθτοφνται ςτο ςτάδιο κατακφρωςθσ ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν τθν οικονομικι επάρκεια και τεχνικι επαγγελματικι ικανότθτα και τα 

προςκομιςκζντα δεν επαρκοφν είναι δυνατόν να κθρυχκεί ζκπτωτοσ ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ και να καταπζςει ςε βάροσ του θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.  

 

5. Τα ςχζδια εγγυθτικισ επιςτολισ δεν περιλαμβάνουν τουσ όρουσ, που αφοροφν τθν 

υποβολι προςφοράσ και ζκδοςθ εγγυθτικισ από ςυμμετζχουςα ζνωςθ εταιρειϊν, 

όπου κάκε μζλοσ αυτισ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον απζναντι ςτθν 

Ανακζτουςα.  

6. Δεν είναι ςαφζσ αν θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςτο άρκρο 1.6.5. (ii) αφορά τον 

προχπολογιςμό με ι χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

7. Δεν αναφζρεται θ υποχρζωςθ υποβολισ εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ των  δικαιολογθτικϊν του Ρ.Δ. 82/96 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 

 

 

1. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.3 

δρομολογθτζσ (Routers) προδιαγραφι 26 ηθτείται ο δρομολογθτισ να υποςτθρίηει τα 

ακόλουκα πρωτόκολλα 

 

26 Τοπικοφ δικτφου (LAN): IPX, NetBIOS access list, AppleTalk Phase 1 &amp; 2. ΝΑΙ  

 

Τα παραπάνω πρωτόκολλα δεν χρθςιμοποιοφνται  πια αλλά ζρχονται να καλφψουν 

παλαιζσ δικτυακζσ εγκαταςτάςεισ και ςίγουρα  δεν κα χρθςιμοποιθκοφν και ςτθ 

υποδομι του εν λόγω ζργου. Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτοφ του είδουσ θ απαίτθςθ ( 

Να γίνει προαιρετικι θ απαίτθςθ).  

 

2. Το ίδιο ιςχφει και με τθν προδιαγραφι 28 
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28 Δρομολόγθςθσ (Routing): IPX-RIP, Υποςτιριξθ Net Ware Link Services Protocol, 

AppleTalk RTMP, AppleTalk AURP, ATIP, BGP, και τα CLNP, ISO IS-IS και ISO ES-IS. ΝΑΙ  

 

Να γίνει προαιρετικι θ απαίτθςθ 

 

3. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.4 

Μεταγωγζασ (Τφπου Α) ηθτείται ο μεταγωγζασ να υποςτθρίηει «Να υποςτθρίηει δζκα 

(10) κφρεσ μεταγωγισ Gigabit Ethernet και δφο (2) 10/100/1000BaseT».  

Να αποςαφθνιςτεί εάν οι παραπάνω δζκα (10) κφρεσ μεταγωγισ απαιτείται να είναι 

τφπου 1000Base-X (SFP), ι αν εκ παραδρομισ ζχουν ηθτθκεί ωσ Gigabit ενϊ 

απαιτοφνται Fast Ethernet.  Η παραπάνω διατφπωςθ οδθγεί ςε δϊδεκα (12) κφρεσ 

μεταγωγισ Gigabit Ethernet, δφο (2) εκ των οποίων ηθτοφνται ωσ 10/100/1000Base-T 

(χαλκοφ). 

Επιπλζον ηθτείται  

«Εφροσ μεταγωγισ πακζτων επιπζδου 2 και 3 Forwarding Bandwidth ≥ 12Gbps, 

Ταχφτθτα μεταγωγισ (Forwarding Rate) για 64-byte ≥ 17Mbps», Το παραπάνω εφροσ 

μεταγωγισ «12Gbps» και «17Mbps» (υποκζτουμε εννοείτε 17Mpps: Million packets 

per sec) δεν ςυνάδουν με Gigabit switch αλλά π.χ. με Fast Ethernet switch που τυχόν 

διακζτει 2 Gigabit uplinks  (παρακαλοφμε δείτε τθν παραπάνω παρατιρθςθ για τον 

τφπο των δζκα κυρϊν) 

 

4. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.4 

Μεταγωγζασ (Τφπου Α) ηθτείται ο μεταγωγζασ να υποςτθρίηει τα παρακάτω 

πρωτόκολλα. 

 

2 Υποςτιριξθ  πρωτοκόλλων IGMP, VTP, MVR, RIPv1, RIPv2, OSPF, IGRP, EIGRP, 

Υποςτιριξθ διαχείριςθσ με SNMP, Διαχείριςθ μζςω Web Based εφαρμογισ, 

Δυνατότθτα διαχείριςθσ με telnet. ΝΑΙ  

 

Τα παραπάνω απαιτοφμενα πρωτόκολλα:   VTP,  IGRP, EIGRP  είναι proprietary 

πρωτόκολλα ενόσ καταςκευαςτι ςυνεπϊσ ςε αυτό το ςθμείο οι προδιαγραφϋλεσ είναι 

φωτογραφικζσ και προτείνουμε τθν απαλοιφι των IGRP, EIGRP πρωτοκόλλων και τθν 

αντικατάςταςθ του VTP με το ανοιχτό ΙΕΕΕ πρωτόκολλο GVRP  (GARP VLAN 

Registration Protocol) που υποςτθρίηεται από όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ 

 

5. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.4 

Μεταγωγζασ (Τφπου Α) ηθτείται ο μεταγωγζασ να υποςτθρίηει τα ακόλουκα Διεκνι 

πιςτοποιθτικά Αςφάλειασ. 

 

4 Να τθρεί τα Διεκνι πιςτοποιθτικά Αςφάλειασ:  

UL to UL 1950, Third Edition  

c-UL to CAN/CSA 22.2 No. 950-95, Third Edition  

TUV/GS to EN 60950 with Amendment A1-A4 and A11  

CB to IEC 60950 with all country deviations  
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NOM to NOM-019-SCFI  

CE Marking  

FCC Part 15 Class A  

EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A)  

VCCI Class A  

AS/NZS 3548 Class A  

BSMI ΝΑΙ  

 

Θα προτείναμε τθν απαλοιφι των παραπάνω Ριςτοποιθτικϊν Αςφαλείασ  (Καναδά; 

Αυςτραλίασ/Νζασ Ζθλανδίασ;). Επιπλζον, κεωροφμε ότι πιςτοποιιςεισ τφπου TUV/GS 

για δικτυακό εξοπλιςμό μεταγωγοφ, ζχουν ηθτθκεί εκ παραδρομισ. Τζλοσ  

προτείνουμε, αντί αυτϊν, τθν απαίτθςθ: ISO, CE EN Declaration of Conformity, RoHS. 

 

6. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.4 

Μεταγωγζασ (Τφπου Β) ηθτείται ο μεταγωγζασ να υποςτθρίηει να υποςτθρίηει τα 

παρακάτω πρωτόκολλα. 

 

2 Υποςτιριξθ  πρωτοκόλλων IGMP, VTP, MVR, Υποςτιριξθ διαχείριςθσ με SNMP, 

Διαχείριςθ μζςω Web Based εφαρμογισ, Δυνατότθτα διαχείριςθσ με telnet. ΝΑΙ  

 

Τα πρωτόκολλο VTP,  είναι proprietary πρωτόκολλο ενόσ καταςκευαςτι και 

προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ του με το ανοιχτό ΙΕΕΕ πρωτόκολλο GVRP  (GARP 

VLAN Registration Protocol) που υποςτθρίηεται από όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ 

 

7. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.4 

Μεταγωγζασ (Τφπου Β) ηθτείται ο μεταγωγζασ να υποςτθρίηει τα ακόλουκα Διεκνι 

πιςτοποιθτικά Αςφάλειασ. 

4 Να τθρεί τα Διεκνι πιςτοποιθτικά Αςφάλειασ:  

UL/CSA G0950 THIRD EDITION 

CSA 22.2 No. 950 

IEC 950 

EN 60950 

CE Marketing ΝΑΙ  

 

Ππωσ και ςτθ παρατιρθςθ 5 προτείνουμε τθν απαλοιφι των παραπάνω 

Ριςτοποιθτικϊν Αςφαλείασ  (Καναδά; Αυςτραλίασ/Νζασ Ζθλανδίασ;).  

 

8. Γενικά ςτο δικτυακό εξοπλιςμό απαιτείται επικαιροποίθςθ του εξοπλιςμοφ ςε 

επίπεδο ςτα νζα δεδομζνα και ςτισ  απαιτιςεισ τθσ νζασ υποδομισ που κα 

δθμιουργθκεί. 


