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Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 
 
 
 

 
 
 
   
 

Θέµα : ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε  τον διαγωνισµό "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVERS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (1339/13/09/2011). 
Ηµεροµηνία: 23/09/2011 

 
 
  
Με βάση ερωτήµατα τα οποία ετέθησαν διευκρινίζουµε τα παρακάτω. 
 
Ερώτηµα 1 
 
 Η ζητούµενη εγγύηση για το σύνολο του εξοπλισµού είναι τρία έτη onsite 
service έκτος από όπου ρητά προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν η παραπάνω εγγύηση ισχύει και σε ότι αφόρα το 
ζητούµενο  λογισµικό VMware vSphere Essentials Plus του πίνακα 10. 

 
Απάντηση 1 
 Η απαίτηση για εγγύηση και  για το "Onsite Service" δεν ισχύει για λογισµικό, 
άρα δεν ισχύει και για το VMware vSphere Essentials Plus του πίνακα 10. 

 
 
 

Ερώτηµα 2 
 

 Η ζητούµενη εγγύηση για το σύνολο του εξοπλισµού είναι τρία έτη onsite 
service έκτος από όπου ρητά προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν η παραπάνω εγγύηση ισχύει και σε ότι αφόρα το 
ζητούµενο  λογισµικό VMware ESXI. 
Ενηµερωτικά το  VMware ESXI έχει αλλάξει ονοµασία και ονοµάζεται VMware 
vSphere Hypervisor το όποιο καθώς είναι προϊόν χωρίς κόστος (δωρεάν)  δεν φέρει 
καµιά υποστήριξη και εγγύηση από τον κατασκευαστή. 

 
Απάντηση 2 
 Η απαίτηση για εγγύηση και  για το "Onsite Service" δεν ισχύει για λογισµικό, 
άρα δεν ισχύει και για το "VMware ESXI".  
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Ερώτηµα 3 
  

Στο πίνακα 13 του πίνακα συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών απαιτείτε λογισµικό 
windows server ενός τεµαχίου µε 5 άδειες χρήσης. 
 
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας πια είναι η απαιτουµένη έκδοση του λογισµικού καθώς 
υπάρχουν παραπάνω από δέκα διαφορετικές εκδόσεις οι οποίες ίσως να µην 
εξυπηρετούν το σκοπό της αγοράς της αδείας. 

 
Απάντηση 3 
 ∆ιευκρινίζεται ότι στον "Πίνακα 13" όπου προδιαγράφεται ένα πακέτο 
λογισµικού "Windows Server" εννοείται η edition standard τελευταίας έκδοσης κατά 
την ηµεροµηνία παράδοσης.   

 
 
 

Ερώτηµα 4 
 Στους πίνακες 2,3,4,5,6,7  του πίνακα συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 
η προδιαγραφή της εγγύησης παραπέµπει στους όρους εγγύησης. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν η ζητούµενη εγγύηση των παραπάνω πινάκων-
ειδων είναι τρία (3) χρόνια on Site Service. 

 
Απάντηση 4 
Η ζητούµενη εγγύηση είναι 3 χρόνια "Onsite Service" εκτός από όπου ρητά 
προδιαγράφεται διαφορετικά και αφορά το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού. 
Με την προδιαγραφή "Όροι Εγγύησης" ζητείται  αναλυτικά η περιγραφή όλων των 
προαπαιτούµενων προκειµένου να ισχύει η εγγύηση των µηχανηµάτων (πχ 
θερµοκρασία, υγρασία, χρήση  κλπ) καθώς και οι όροι υλοποίησης αυτής (χρόνοι 
απόκρισης και  επισκευής κλπ) που δεν µπορούν φυσικά να αντίκεινται στους όρους 
που περιγράφονται στις προδιαγραφές.  

 
 

Ερώτηµα 5 
 Στους πίνακες 8,10,12, 13 του πίνακα συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 
δεν υπάρχει καµιά αναφορά στην εγγύηση των αντίστοιχων ειδών.  
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας ποια είναι η ζητούµενη για κάθε είδος εκτός εάν η 
ζητούµενη είναι τρία έτη onsite service εφόσον  ρητά δεν προδιαγράφεται 
διαφορετική. 
Απάντηση 5 
 Η ζητούµενη εγγύηση είναι 3 χρόνια "Onsite Service" εκτός από όπου ρητά 
προδιαγράφεται διαφορετικά και αφορά το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού. 
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