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Προς: 1. SPACE HELLAS
2. Fujitsu Technology Solutions Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3996/22-5-2015 Διακήρυξης Ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Σε απάντηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας,
διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1) Η λύση αφορά σαφώς ενιαία εργοστασιακή σφραγισμένη λύση ερμητικά κλειστή
ώστε η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται εντός του περιβλήματος, όπως
αναγράφεται στην υποχρεωτική απαίτηση με Α/Α:17 του πίνακα στην σελίδα 111:
«Ευθυγράμμιση των ικριωμάτων με τα ικριώματα του κλιματισμού σε σειρά για το
σφράγισμα του συστήματος ώστε να μην υπάρχει απώλεια ψύξης.», αλλά και από
τις απαιτήσεις του συστήματος κλιματισμού βλέπε απαίτηση με Α/Α: 1 του πίνακα
στην σελίδα 111: «Να είναι του ίδιου οίκου με τα rack για την σωστή λειτουργία
του συστήματος.».
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2) Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απόλυτα ελεύθερος να επιλέξει κατά την κρίση του
την πιο κατάλληλη λύση, η οποία φυσικά θα καλύπτει τις προδιαγραφές του
σχετικού πίνακα.
3) Το προσφερόμενο Σύστημα Κλιματισμού οφείλει να επαρκεί για τις ανάγκες ψύξης
του προσφερόμενου εξοπλισμού, που αναμένεται να είναι κατ’ ελάχιστο 16KW,
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα Ν+1 ή 2N. Προφανώς
και είναι αποδεκτές λύσεις που υπερκαλύπτουν την ζητούμενη εφεδρεία.
4) Είναι αποδεκτοί χρόνοι εκτόνωσης της τάξης μεγέθους των 3 δευτερολέπτων, και
επομένως τα 5 second είναι σαφώς μέσα στα αποδεκτά όρια. Οι απαιτήσεις 2 και 3
της σελίδας 114 περιγράφουν τις λειτουργικές απαιτήσεις, όχι τον τύπο του μέσου
κατάσβεσης και κάνουν αναφορά σε μέσο τύπου αεροζόλ. Επομένως είναι
αποδεκτά οποιαδήποτε αντίστοιχα κατάλληλα κατασβεστικά μέσα, τα οποία
διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις/πιστοποιήσεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του πίνακα.
5) Από τη στιγμή που θα προσφερθούν εξωτερικά switches για την κάλυψη των
συγκεκριμένων απαιτήσεων 26, 27 και 28 της σελίδας 81, τότε εξ ορισμού αυτά θα
πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά μαζί με τα blade-switches τις προδιαγραφές, εκτός
και αν αναφέρεται ρητά αλλιώς, στον πίνακα συμμόρφωσης.

Σημειώνεται επιπροσθέτως, ότι οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην
δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων:
www.promitheus.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην ακόλουθη
διαδρομή: www.ekdd.gr - Διακηρύξεις – Διευκρινίσεις Διαγωνισμού
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