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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων υποψήφιων αναδόχων για τη Διακήρυξη 1/2019 του
Διαγωνισμού Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών
της Α.Σ.Κ.Τ.
Κατόπιν αιτημάτων σας για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τη Διακήρυξη 1/2019 του Διαγωνισµού
για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Α.Σ.Κ.Τ.,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Ερώτημα PC PORTAL με αρ. Πρωτ.: 3041/03.09.19 και συγκεκριμένα:
• Αν οι server μπορούν να είναι Refurbished και αν η εγγύηση που θα αναλάβουμε γι’
αυτούς περιλαμβάνει οτιδήποτε πέρα από το hardware.
• Αν περιλαμβάνεται στο ποσό και το στήσιμο ή η τοποθέτηση των server.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι κεντρικοί Εξυπηρετητές (SERVER) μπορούν να είναι Refurbished κατηγορίας G8 ή
ισοδύναμης κατηγορίας.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών on site και να αφορά το
αντικείμενο της σύμβασης.
Ο αποκιβωτισμός και η τοποθέτηση των Η/Υ στις θέσεις των εργαζομένων όπως και η
μεταφορά των δεδομένων των υπαρχόντων υπολογιστών στους νέους (με χρήση εργαλείων

ειδώλου) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και πρέπει να προσφέρεται επί ποινή
αποκλεισμού. Δεν περιλαμβάνει στήσιμο ή τοποθέτηση των Server.
2. Ερώτημα του υποψήφιου αναδόχου Σόβολου Κωνσταντίνου με αρ. Πρωτ.:
3061/04.09.19 και συγκεκριμένα:
• Εάν τα monitors μπορούν να είναι οποιουδήποτε κατασκευαστή ή για λόγους
ομοιομορφίας πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτών των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής άρα η ομοιομορφία δεν αποτελεί κριτήριο.

3. Ερώτημα της υποψήφιας αναδόχου SPIN WORKS LTD με αρ. Πρωτ.: 3060/04.09.19 και
συγκεκριμένα:
• Με την απαίτηση της διακήρυξης στο άρθρο 15: ‘’Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης‘’
η εταιρία ανακατασκευής να διαθέτει
πιστοποίηση ασφαλείας ΑDISA, δε δύνανται να συμμετέχουν εταιρείες που είναι κάτοχοι
της πιστοποίησης ISO 27001.
Ως εκ τούτου να περιλαμβάνεται τουλάχιστον και η πιστοποίηση ISO 27001.

4. Ερώτημα της υποψήφιας αναδόχου DATA MEDIA με αρ. Πρωτ.: 3101/06.09.19 και
συγκεκριμένα:
• Κατά την τροποποίηση της διακήρυξης διαχωρίστηκε η προμήθεια του
ανακατασκευασμένου από τον καινούργιο εξοπλισμό. Στις απαιτήσεις του
ανακατασκευασμένου εξοπλισμού, παρέμεινε η απαίτηση για πιστοποίηση ADISA, ενώ
στην προμήθεια του καινούργιου εξοπλισμού, προστέθηκε και η απαίτηση για ISO27001.
θα πρέπει να ζητηθεί η πιστοποίηση της εταιρείας ανακατασκευής βάσει του προτύπου
ISO27001 και όχι της πιστοποίησης ADISA.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡ. 3, 4.
Επί του άρθρου 15 Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας και πρότυπα Περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.
Εφόσον η προμήθεια αφορά ανακατασκευασμένα (Refurbished) μηχανήματα, θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού ο ανάδοχος να καταθέσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Πιστοποίηση της ανά-κατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.
β. Η εταιρία ανακατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας ADISA ή να διασφαλιστεί το Grade A
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο επίσημο μέσο.

γ. Η εταιρία ανακατασκευής να είναι πιστοποιημένη από τη MICROSOFT ως MAR.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΖΕΤΑΙ τέλος στην σελ. 25 τεχνικές προδιαγραφές κεντρικών εξυπηρετητών (Server).
Στα χαρακτηριστικά του κεντρικού εξυπηρετητή (στο πεδίο σκληροί δίσκοι) θα πρέπει να ισχύουν:
≥8 HDD SAS 300GB HP 6G 10K και η συστοιχία δίσκων πρέπει να είναι Hardware Raid.

Ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ.
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