Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
PAPADOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.01.29 12:33:54 EET

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET”

RFP - 348 / 18, Α.Σ.: 68281

ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET”

RFP-348/18
Α.Σ.: 68281

ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το παρόν Τεύχος ∆ιευκρινίσεων εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παράγραφο 9.2 της
∆ιακήρυξης και περιλαµβάνει τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν.
Τα περιεχόµενα του Τεύχους ∆ιευκρινίσεων θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
η

1 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε την διεύθυνση παράδοσης υπηρεσιών στην Θεσσαλονίκη.
Απάντηση
Η διεύθυνση παράδοσης υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη είναι:
ης
26 Οκτωβρίου 40, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
η

2 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν απαιτείται διασύνδεση των τηλεφωνικών κέντρων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας ενδοεπικοινωνίας µε χρήση 4ψήφιου αριθµού και πως
αυτό υλοποιείται σήµερα.
Απάντηση
Είναι απαίτηση η χρήση 4ψήφιου ή 5ψηφίου αριθµού για την ενδοεπικοινωνία µεταξύ Αθήνας και
Θεσσαλονίκης. Σήµερα, χρησιµοποιείται το ψηφίο 3 συνοδευόµενο από τα εσωτερικά (3ψήφια)
τηλέφωνα της Θεσσαλονίκης για τις κλήσεις από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και το ψηφίο 3
συνοδευόµενο από τα εσωτερικά (4ψήφια) τηλέφωνα της Αθήνας για τις κλήσεις από Θεσσαλονίκη
προς Αθήνα.
η

3 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εµφάνιση των υφιστάµενων
φασµάτων (210 6792000-499 για το κεντρικό κτίριο της Αθήνας και 2310 504700-799 για το κεντρικό
κτίριο της Θεσσαλονίκης) χωρίς τη χρήση της φορητότητας και εάν η µη τήρησή του είναι λόγος
απόρριψης από το διαγωνισµό.
Απάντηση
Ναι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εµφάνιση των υφιστάµενων φασµάτων για τα κεντρικά της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και η µη τήρησή του είναι λόγος απόρριψης από το διαγωνισµό.
η

4 Ερώτηση
Παρακαλούµε περιγράψτε αναλυτικά τον εξοπλισµό που ζητείται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στον
πίνακα Α2 για το Κεντρικό Κτίριο ΑΘΗΝΑΣ και το Κεντρικό Κτίριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
α1. Αναφέρετε αναλυτικά τον τύπο, µοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά.
α2. Επιπλέον διευκρινίστε εάν αφορά αγορά ή χρησιδάνειο;
α3. Παρακαλώ να µας προσκοµίσετε capture configuration αρχείο του τηλεφωνικού κέντρου σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.
α4. Επίσης διευκρινίστε εάν η µη παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού είναι λόγος απόρριψης από
το διαγωνισµό.
Απάντηση
Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στον πίνακα Α2 (βλ. προσάρτηµα ∆ της ∆ιακήρυξης) για τα
κεντρικά κτίρια Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, αφορά δικό σας εξοπλισµό που εσείς θα
πρέπει να µας προµηθεύσετε και εγκαταστήσετε προκειµένου να υλοποιηθεί η σύνδεσή του µε τα
Τ/Κ στα υφιστάµενα Ε1/PRI interfaces (δεν απαιτούνται νέες κάρτες Ε1/PRI).
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5 Ερώτηση
Ζητείται από τον πάροχο η παροχή καρτών Ε1 για το υφιστάµενο τηλεφωνικό κέντρο σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες εγκατάστασης
και παραµετροποίησης των καρτών;
β1. ∆ιευκρινίστε εάν αφορά αγορά ή χρησιδάνειο;
β2. Επιπλέον αναφέρετε αναλυτικά τον τύπο, το µοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει
να υποστηρίζουν οι κάρτες Ε1.
β3. Αναφέρετε αναλυτικά τον τύπο και την έκδοση του τηλεφωνικού κέντρου σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
β4. Επίσης διευκρινίστε πόσες διαθέσιµες θύρες έχει το υφιστάµενο τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη για εγκατάσταση και υποστήριξη Ε1 καρτών.
β5. Παρακαλώ να µας προσκοµίσετε capture configuration αρχείο του τηλεφωνικού κέντρου σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.
β6. Επίσης διευκρινίστε εάν η µη παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού είναι λόγος απόρριψης από
το διαγωνισµό.
Απάντηση
Όχι δεν ζητείται από τον πάροχο η παροχή καρτών Ε1 για το υφιστάµενο τηλεφωνικό κέντρο σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες
εγκατάστασης και παραµετροποίησης των καρτών.
Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, υπάρχουν
εγκατεστηµένα τρία (3) Ε1/PRI interfaces στο Τ/Κ της Αθήνας και δύο (2) Ε1/PRI interfaces στο
Τ/Κ της Θεσσαλονίκης στα οποία έχουν συνδεθεί οι PRI του παρόχου.
η

6 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν η µη παροχή των 32 “static IPs” ανά κύκλωµα είναι λόγος απόρριψης
από το διαγωνισµό.
Απάντηση
Όχι δεν είναι λόγος απόρριψης από το διαγωνισµό.
Μπορείτε να διαθέσετε 16 Static IPs κατ’ ελάχιστο ανά κύκλωµα.
η

7 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε την διεύθυνση παράδοσης υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη
Απάντηση
Η διεύθυνση παράδοσης υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη είναι:
ης
26 Οκτωβρίου 40, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
η

8 Ερώτηση
Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν απαιτείται παροχή εξοπλισµού router από τον Πάροχο στα δύο σηµεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη του κυκλώµατος p-t-p.
Απάντηση
Όχι δεν απαιτείται παροχή εξοπλισµού router από τον Πάροχο στα δύο σηµεία Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη του κυκλώµατος p-t-p.
Ο εξοπλισµός (ιδιοκτησίας ΑΜ) που θα καταλήγει το “P-t-P” Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι αυτός που
περιγράφεται στο Προσάρτηµα Γ - δ), όπου και γίνεται αναφορά στην υφιστάµενη κατάσταση.
η

9 Ερώτηση
Παρακαλούµε πολύ θα θέλαµε να ενηµερώσουµε ότι είναι πιθανό να προκύψουν καθυστερήσεις στο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου λόγω του χρόνου έκδοσης των απαιτούµενων αδειών από τις
αρµόδιες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό θα θέλαµε να διευκρινιστεί εάν οι πιθανές καθυστερήσεις που
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προκύψουν αποδεδειγµένα λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί για την έκδοση των ειδικών αδειών
από τις αρµόδιες υπηρεσίες δε θα προσµετρηθούν στην µέτρηση του χρονοδιαγράµµατος του έργου
και θα γίνονται δεκτές.
Απάντηση
∆εν υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών στη ∆ιακήρυξη.
η

10 Ερώτηση
Παρακαλούµε να διευκρινισθεί εάν σε περίπτωση όπου ο προσφέρων - νοµικό πρόσωπο, ορίσει
περισσότερους του ενός εκπροσώπους στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού προστίθεται και
συµπληρώνεται νέο πεδίο ανά εκπρόσωπο υπό Μέρος II B. του ΤΕΥ∆ (σελ. 55/67 της ∆ιακήρυξης).
Απάντηση:
Εάν ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας θέλει να ορίσει και δεύτερο εκπρόσωπό του θα πρέπει
να συµπληρωθεί νέο πεδίο µε τα στοιχεία του δεύτερου εκπροσώπου όπως άλλωστε προβλέπεται
στη σελ. 55 της ∆ιακήρυξης (βλ. υπό στοιχεία Β - προµετωπίδα του κειµένου).
η

11 Ερώτηση
Παρακαλούµε να διευκρινισθεί εάν, σε περίπτωση όπου ο προσφέρων - νοµικό πρόσωπο - ορίσει
περισσότερους του ενός εκπροσώπους στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού, το ΤΕΥ∆ θα πρέπει να φέρει
την ψηφιακή υπογραφή έκαστου εκπροσώπου υπό Μέρος V (σελ. 64/67 της ∆ιακήρυξης).
Απάντηση
Ψηφιακή υπογραφή στο ΤΕΥ∆ θέτει ο αρµόδιος εξουσιοδοτηµένος νόµιµος εκπρόσωπος του
οικονοµικού φορέα που πρόκειται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται η
υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων.
η

12 Ερώτηση
Παρακαλούµε να διευκρινισθεί εάν στον όρο 21.1.2. α. χρειάζεται να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση
στην οποία να επισυνάπτονται τα εκεί αναγραφόµενα έγγραφα (σελ. 26/67 της ∆ιακήρυξης).
Απάντηση
∆εν απαιτείται χωριστή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επισυνάπτονται τα εκεί αναφερόµενα
έγγραφα καθόσον τούτο καλύπτεται από το ΤΕΥ∆ (βλ. παρ. 12.4 της Σύµβασης).
η

13 Ερώτηση
Παρακαλούµε να διευκρινισθεί εάν στον όρο 21.1.2. β. χρειάζεται να συνταχθεί ένορκη βεβαίωση
ενώπιον συµβολαιογράφου από τον εκπρόσωπο του προσφέροντας σε περίπτωση όπου δεν
εκδίδεται το απαιτούµενο πιστοποιητικό για νοµικό πρόσωπο που εδρεύει στην ηµεδαπή (σ. 26/67
της ∆ιακήρυξης).
Απάντηση
Απαιτείται να συνταχθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή, αφού παράλληλα προσκοµισθεί βεβαίωση από το ΣΕΠΕ
ότι τέτοιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται
η

14 Ερώτηση
Παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί εάν στον όρο 21.1.2. β. αρκεί η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης από τον
εκπρόσωπο του προσφέροντος σε περίπτωση όπου δεν εκδίδεται το εν λόγω πιστοποιητικό για
νοµικό πρόσωπο που εδρεύει στην ηµεδαπή (σ. 26/67 της ∆ιακήρυξης).
Απάντηση
Βλ. απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα Νο.13

Σελ. 4 από 5

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET”

RFP-348/18
Α.Σ.: 68281

ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
η

15 Ερώτηση
Παρακαλούµε να διευκρινισθεί εάν οι προθεσµίες σε ηµέρες που τίθενται στη ∆ιακήρυξη αφορούν σε
ηµερολογιακές ηµέρες.
Απάντηση
Όλες οι προθεσµίες της ∆ιακήρυξης που ορίζονται ή αναφέρονται σε ηµέρες αφορούν
ηµερολογιακές ηµέρες. Όπου αναφέρονται και περιπτώσεις προθεσµιών σε εργάσιµες ηµέρες
αυτές ισχύουν κατ’ εξαίρεση.
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