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Αθήνα, 11/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 19964
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ.
18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια
εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 19519/08.10.2018 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων (ημερομηνία αποστολής στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 08/10/2018 και ώρα 13:00:41)

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της με αριθ. πρωτ.
18585/27.09.2018 διακήρυξης, η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης
απαντώντας σε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων που τέθηκε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
Ερώτημα 1: Παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η προδιαγραφή 2.3 του τμήματος Α της διακήρυξης, «Μία (1)
ελεύθερη εξωτερική θέση 5,25» από υποχρεωτική σε επιθυμητή διότι πλέον όλοι οι επώνυμοι κατασκευαστές Η/Υ
δε διαθέτουν ελεύθερο εξωτερικό φατνίο 5,25.
Απάντηση στο ερώτημα 1: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δε δύναται να τροποποιηθεί καθώς αποτελεί επιλογή της
αναθέτουσας αρχής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.
Ερώτημα 2: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η προσφορά συστήματος με τέσσερις (4) συνολικά
θύρες στην εμπρόσθια όψη (USB 2.0 & USB 3.0) προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές 2.4 & 2.5 των
τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος Α, διότι οι επώνυμοι κατασκευαστές Η/Υ διαθέτουν 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB
3.1 Gen 2 Type C και 2x USB 2.0 ports.
Απάντηση στο ερώτημα 2: Η ελάχιστη προδιαγραφή για τις θύρες USB (ανεξαρτήτως αν είναι στην εμπρόσθια ή
οπίσθια όψη) είναι του τύπου USB 3.0, όπως συνάγεται εξάλλου και από την προδιαγραφή 2.3 (Σύνδεση: USB 3.0 ή
νεότερο) για τα USB Flash Disk του Τμήματος Α΄. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε προσφορά συμφωνεί ή είναι ανώτερη
της ως άνω προδιαγραφής θα γίνεται αποδεκτή.
Ερώτημα 3: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η προσφορά συστήματος με τέσσερις (4) συνολικά
θύρες SATA (3 x SATA III & 1 x SATA II) προσαρμόζοντας την προδιαγραφή 2.7 «Ελεγκτές SATA III για τουλάχιστον 4
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συσκευές» του τμήματος Α της διακήρυξης.
Απάντηση στο ερώτημα 3: Η προδιαγραφή 2.7 για τις θύρες SATA είναι να είναι του τύπου SATA III. Αποδεκτές θα
γίνονται προσφορές που συμφωνούν με την εν λόγω προδιαγραφή.
Ερώτημα 4: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η προσφορά συστήματος με ενσωματωμένο Slim
οδηγό DVDRW, ταχύτητας εγγραφής DVD/CD 8/24 προσαρμόζοντας την αντίστοιχη προδιαγραφή 8.1 «DVD/RW
Drive με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD ≥40/24», διότι πλέον οι επώνυμοι κατασκευαστές Η/Υ
χρησιμοποιούν slim οδηγούς DVD/RW συσκευών με ταχύτητα ανάγνωσης (Read Speed): CD-ROM MAX 24X, DVDROM MAX 8X, ταχύτητα εγγραφής (Write Speed): CD-R :Max.24X, DVD-R :Max.8X CAV.
Απάντηση στο ερώτημα 4: Η ελάχιστη προδιαγραφή για την ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής DVD/RW Drive είναι
να είναι CD/DVD ≥40/24. Οποιαδήποτε προσφορά συμφωνεί ή είναι ανώτερη της ως άνω προδιαγραφής θα
γίνεται αποδεκτή.
Ερώτημα 5: Παρακαλείσθε όπως μας πληροφορήσετε για την έκδοση του λογισμικού IBM Tivoli Identity Manager
που απαιτείται διαλειτουργικότητα με τους νέους Η/Υ και το νέο προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα όπου
αναφέρεται στην προδιαγραφή 10.8 του τμήματος Α της διακήρυξης.
Απάντηση στο ερώτημα 5: Η Ελληνική Αστυνομία (με της οποίας το σύστημα υπάρχει ανάγκη να διαλειτουργεί το
σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου) χρησιμοποιεί προϊόντα Tivoli της IBM και συγκεκριμένα ISIMver. 6.0.03 (IBM
Security Identity Manager), ISAMver. 7.0.0.23 (IBMSecurity Access Manager), καθώς και TWS (IBM reverse proxy
webseal) με χρήση δομών LDAP.

Η αν. Προϊσταμένη
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