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Προς 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
 

Θέµα:  ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε το διαγωνισµό Νο 33/2013 περί 

Αναβάθµισης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

Έχοντας υπόψη σχετικό έγγραφο µε ερωτήσεις που αφορούν στη 

διακήρυξη Νο33/2013, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Προσφορά που κατατίθεται υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 

εταιρείας. Εάν υπάρχουν διορθώσεις επί της προσφοράς τότε και αυτές θα 

µονογράφονται από τον προσφέροντα. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 της διακήρυξης απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών 

πιστοποιητικών (Φ/Α) άδειας παροχής σταθερής τηλεφωνίας, στοιχείων ενδεικτικού 

πελατολογίου και ότι άλλο στοιχείο τεκµηριώνει την κάλυψη των όρων Α και Β, των 

«βασικών προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό», του εν λόγω άρθρου.    

3. Η προεπιλογή φορέα αφορά σε περίπου 100 τηλεφωνικούς αριθµούς.  

4. Οποιαδήποτε προσφορά του υποψήφιου τηλεπικοινωνιακού παρόχου ανώτερη 

τεχνολογικά από τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναγράφονται (π.χ οπτική ίνα αντί 

SHDSL τεχνολογίας) είναι αποδεκτή.  

5. Οποιαδήποτε προσφορά του υποψήφιου τηλεπικοινωνιακού παρόχου ανώτερη 

από τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναγράφονται είναι αποδεκτή 

Ο υφιστάµενος εξοπλισµός για το σηµείο A/A 2, Τσιµισκή έχει εγκατεστηµένο το 

module για υποδοχή γραµµής SHDSL και επιπλέον ελεύθερα slot για περεταίρω 

expansion modules. ∆εν έχει ελεύθερη WAN Ethernet πόρτα. 

6. Το κόστος του εξοπλισµού ο οποίος και θα περιέλθει από την υπογραφή της 

σύµβασης στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΘ ΑΕ θα συµπληρωθεί στον πίνακα της 

οικονοµικής αξιολόγησης της ενότητας 1.Κύκλωµα MPLS VPN της διακήρυξης. 



 

Το κόστος της συντήρησης, υποστήριξης των router που προσφέρει ο Τ.Π. 

συµπληρώνεται στην στήλη  “Κόστος συντήρησης (εφάπαξ)” του πίνακα της 

οικονοµικής αξιολόγησης της ενότητας 1.Κύκλωµα MPLS VPN της διακήρυξης. 

 

Το εν λόγω κόστος θα είναι διακριτό το ποσό από τις υπόλοιπες χρεώσεις.  

 

Ο Τ.Π. θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη του εξοπλισµού που θα διατεθεί µέχρι τη 

λήξη της σύµβασης εκτός και αν επιλεγεί διαφορετικά από την ΕΥΑΘ ΑΕ µε την 

αντίστοιχη µείωση του τιµήµατος στην περίπτωση αυτή.  

 

Τέλος, η αρχική εγκατάσταση και παραµετροποίηση περιλαµβάνεται στο κόστος 

προµήθειας του εξοπλισµού (κόστος εξοπλισµού εφάπαξ). 

 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 
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