
Απαντήσεις σε αίτημα διευκρινίσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και 

αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ» και κωδικό 

2019/ΕΚΤ02  

 

 

Διευκρίνιση 1: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ. 

Διευκρίνιση 2: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ RACK. 

 

Απάντηση σε διευκρινίσεις 1 & 2: 

Δεν υφίστανται διαθέσιμα γραμμικά σχέδια πινάκων παρά μόνο ο τελικός αριθμός 

ρευματοδοτών και θέσεων δικτύου στα σχέδια ΕΜ. Οι πίνακες θα πρέπει να 

διαστασιολογηθούν και να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα που 

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξής, την ισχύουσα νομοθεσία και 

θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 1,5 φορές τις απαιτούμενες ανάγκες όπως 

αναγράφονται στα προαναφερθέντα σχέδια. 

 

Διευκρίνιση 3: Θέση των παραπάνω πινάκων. 

Απάντηση σε διευκρίνιση 3: 

Οι προβλεπόμενες θέσεις τους είναι αντίστοιχα σε κάθε όροφο ακριβώς πάνω από 

την θέση του Rack (στο υπόγειο) πίσω από το φρεάτιο ανελκυστήρα. 

 

Διευκρίνιση 4: Μάρκα και τύπος υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου. 

Απάντηση σε διευκρίνιση 4: 

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι της εταιρείας MD110 Mitel (Ericsson) με 

εγκατεστημένο MX-ONE Telephony Server.  

Ο ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία του ΕΙΕ που είναι 

υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και με την 

αντιπρόσωπο εταιρεία ΙΕΝ της Ericsson στην Ελλάδα που παρέχουν τεχνική 

υποστήριξη στο ΕΙΕ για το τηλεφωνικό κέντρο. 

 

Διευκρίνιση 5: Έννοια εξωτερικού συνεργάτη. 

Απάντηση σε διευκρίνιση 5: 

Ως εξωτερικός συνεργάτης νοείτε οποιοσδήποτε δεν ανήκει στο προσωπικό της 

εταιρείας και δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον εργοδότη του, ενώ του 

καταβάλλεται κάποιο συμφωνημένο αντίτιμο για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

 

Διευκρίνιση 6: Πίνακας β.3 (σελ.26) και Όροι «Ανθρωπομήνες & Ποσοστό 

Συμμετοχής». 

Απάντηση σε διευκρίνιση 6: 

Ο πίνακας β.3, σελ. 26, θα πρέπει να συμπληρωθεί εφόσον στην ομάδα έργου 

συμπεριλαμβάνεται Εξωτερικός Συνεργάτης. Στον εν λόγω πίνακα β.3 θα πρέπει 

να συμπληρωθούν οι ανθρωπομήνες (οι μήνες ουσιαστικά) απασχόλησης του 

εξωτερικού συνεργάτη και το ποσοστό με το οποίο θα συμμετάσχει στο 

συγκεκριμένο έργο. 

 

 

 

 



Διευκρίνιση 7: Μορφή και εύρος βιογραφικού σημειώματος. 

Απάντηση σε διευκρίνιση 7: 

Αναφορικά με το βιογραφικό σημείωμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή ή εύρος 

που απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, αρκεί να είναι αναλυτικό και όπως 

αναφέρεται στο β.4, σελ. 26 «αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 

πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον 

ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου». 

 

 


