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Αρ. Πρωτ.3680

ΙΤΥΕ, 11-10-2022

Αρμόδιος για επικοινωνία:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Τηλ.2610-960300
Emai: limperis@cti.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» (Αρ. 
Διακήρυξης Π684, 27/09/2022)
 

Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Διεθνή Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2022», στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020 – 2022 (ΠΚ 
2016ΣΕ04400000) (2021ΣΕ54700001)») (Διακήρυξης Π684, 27/09/2022) (Αρ. 
διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 173285)

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» επί της διακήρυξης με 
αριθμό Π684, 27/09/2022 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173285), 
ανακοινώνουμε ενημερωτικό σημείωμα -  διευκρινιστική οδηγία που αφορά στον 
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2022  (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) 
(2021ΣΕ54700001)»

Το ενημερωτικό σημείωμα - διευκρινιστική οδηγία:

1. Αναρτάται  στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
2. Αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΩΤ. ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΙΤΥΕ-Εξε 3680 - 11/10/2022
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Ενημερωτικό Σημείωμα – Διευκρινιστική οδηγία
για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022”

στο πλαίσιο Έργου της ΣΑ ΝΑ346, με ενάριθμο 2021ΝΑ34600407 (MIS/ΟΠΣ 5149681) και τίτλο

 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2022  (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2021ΣΕ54700001)»

(Υποέργο 2 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ»)

ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Π684/27-09-2022

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173285
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Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία
 Αναθέτουσας Αρχής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δίνεται η ακόλουθη 
ενημέρωση - διευκρινιστική οδηγία: 

Α.  Στον Πίνακα 8.2.1 ΠΤΧ 1 «Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (σελ. 54) ενότητα st 11, 
του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, ορίζονται οι προδιαγραφές για τη ζητούμενη 
αποθηκευτική ικανότητα. Ειδικότερα, στις προδιαγραφές st 11.1 και st 11.2  
αναγράφεται: 

st 11.1

Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 
αποθηκευτική ικανότητα SSD δίσκων. 
Αφορά δίσκους αποθήκευσης δεδομένων χωρίς τη 
περίληψη τυχόν δίσκων για λειτουργίες καλύτερων 
επιδόσεων, όπως cache δίσκοι.

≥8 TB

st 11.2 
Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα για 
αποθήκευση δεδομένων χωρίς τεχνικές αποδοτικότητας 
αποθήκευσης (storage efficiency) . 

≥64 TB

Διευκρινίζεται ότι, η παράγραφος «Αφορά δίσκους αποθήκευσης δεδομένων χωρίς τη 
περίληψη τυχόν δίσκων για λειτουργίες καλύτερων επιδόσεων, όπως cache δίσκοι.» έχει 
τεθεί εκ παραδρομής στην προδιαγραφή st 11.1 ενώ αφορά τη συνολικά 
προσφερόμενη χωρητικότητα και η θέση της θα πρέπει να είναι στην προδιαγραφή st 
11.2.  Ως εκ τούτου, οι εν λόγω προδιαγραφές διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

st 11.1 Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 
αποθηκευτική ικανότητα SSD δίσκων. ≥8 TB

st 11.2 

Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα για 
αποθήκευση δεδομένων χωρίς τεχνικές αποδοτικότητας 
αποθήκευσης (storage efficiency) . 
Αφορά δίσκους αποθήκευσης δεδομένων χωρίς τη 
περίληψη τυχόν δίσκων για λειτουργίες καλύτερων 
επιδόσεων, όπως cache δίσκοι.

≥64 TB

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς καλούνται να 
συμπληρώσουν και υποβάλλουν στο ΕΣΗΔΗΣ, τον Πίνακα  8.2.1 ΠΤΧ 1 «Σύστημα 
αποθήκευσης δεδομένων» του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης (Π684/27.9.2022 – 
Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 173285) λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω διόρθωση, για την εκπλήρωση 
των υποχρεωτικών απαιτούμενων προδιαγραφών st 11.1 και st 11.2, από το σύστημα 
που θα προσφέρουν. 

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στον εν λόγω 
διαγωνισμό ξεκινά την 25/10/2022 η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ότι από την 
ανωτέρω διόρθωση δεν υφίσταται λόγος τροποποίησης της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία και παραμένει ως έχει, ήτοι 
η 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00.
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