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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πειραιάς, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
: 185 45 Πειραιάς

Τηλέφωνο : 213 2073716
Πληροφορίες : Α. Τυράκη
Φαξ : 213 2073702
E-mail             : tpromithion.p@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:  TRANS COM Teligence Ltd
 Υπ όψιν κυρίου Παπαδόπουλου

ΚΟΙΝ.: Αυτοτελή Διεύθυνση 
Διεδικτυακής Ενημέρωσης και 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

ΘΕΜΑ:«Διευκρίνιση στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 530101/22-07-2020, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία 
ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & 
Κάστορος στον Πειραιά, για την παροχή δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πολίτες 
που επισκέπτονται τις υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων  , αρμοδιότητας ΠΕ 
Πειραιά, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.»

ΣΧΕΤ.:. 1) Το με αρ. πρωτ. 427381/23-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της     
ΠΕ Πειραιώς

             2) Η με αρ. πρωτ. 530101/22-07-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
                       3) Το υπ’αριθ.πρωτ. 540375/24-07-2020 έγγραφό μας.
                       4) Το υπ΄αριθ. πρωτ 549174/28-07-2020 έγγραφό μας 
                       5)Το με αρ. πρωτ. 548450/28-07-2020 έγγραφο Διεύθυνση Τεχνολογιών,    
                           Πληροφορικής & Επικοινωνιών- Τμήμα Πληροφορικής Πειραιώς.
                      6) Το με αρ. πρωτ. 549940/28-07-2020 έγγραφο Διεύθυνση Τεχνολογιών,    
                           Πληροφορικής & Επικοινωνιών- Τμήμα Πληροφορικής Πειραιώς  

Με τα από 24-07-2020 και 28-07-2020  μηνύματα  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τέθηκαν επί του (2) σχετικού, από την εταιρεία TRANSCOM 
Ltd/Teligence το ακόλουθα ερωτήματα :

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

1.«Για τον διαγωνισμό που έχετε αναρτήσει με θέμα την προμήθεια και 
εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου 
δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
στον Πειραιά, για την παροχή δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πολίτες που 
επισκέπτονται τις υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, αρμοδιότητας ΠΕ 
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Πειραιά, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI ACCESS POINT 
-WAP) αναφέρεται στην παράγραφο 3.18 «Να προσφερθούν κατάλληλες άδειες για 
διαχείριση των Aps από το σύστημα NMS του Φορέα Aruba Airwave».

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν μπορούν να κατατεθούν προσφορές και να 
γίνουν αποδεκτές από άλλο κατασκευαστικό Οίκο εκτός του Aruba Airwave.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών- Τμήμα 
Πληροφορικής Πειραιώς απάντησε: 

«Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι o 
Φορέας διαθέτει σύστημα NMS Aruba Airwave. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσφορά 
θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαχείριση των APs από το Aruba Airwave».

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Σήμερα 2020/07/28 Μιλήσαμε με το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Πειραιά και μας 
ενημέρωσε ότι τα νέα συστήματα για το WiFI πρέπει να είναι συμβατά με την 
εφαρμογή σας η οποία είναι η Airwave της Aruba γιατί αυτό χρησιμοποιείτε σαν 
εφαρμογή για την παρακολούθηση των υπολοίπων συστημάτων σας.

Δεδομένου στο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αναφέρουν 
συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο θα θέλαμε να μάθουμε την γραπτή σας 
απάντησης περί αυτού.

Επιπροσθέτως, ενημερωτικά το Airwave της Aruba Networks μπορεί να λάβει και 
third party manufacturers μέσω SNMP σύμφωνα με τον επίσημο σύνδεσμο του 
κατασκευαστή από τον οποίο έχετε επιλέξει το software 
του: https://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_86_Web_Help/Content/a
rubaos-solutions/manage-utilities/conn-aw-serv.htm αυτό σημαίνει ότι μέσω SNMP 
μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για άλλους εξοπλισμούς third party vendor. 
Είναι αποδεκτό απο τον διαγωνισμό τα προσφερόμενα υλικά να παρέχουν SNMP 
για να μη χρησιμοποιηθούν υλικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου? 

Ενημερωτικά για το SNMP το οποίο είναι πρωτόκολλο κοινό σε δικτυακές συσκευές 
για την ενιαία παρακολούθηση τους: SNMP Simple Network Management Protocol 
(SNMP) is an Internet Standard protocol for collecting and organizing information 
about managed devices on IP networks and for modifying that information to change 
device behavior.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο παρών email για τον αν δέχεστε προσφορές 
από εταιρείες οι οποίες δεν εμπορεύονται λύσεις του κατασκευαστικού οίκου 
Aruba και εάν όντως δεν είναι αποδεκτή η λύση που ζητάτε στην παράγραφο:

https://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_86_Web_Help/Content/arubaos-solutions/manage-utilities/conn-aw-serv.htm
https://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_86_Web_Help/Content/arubaos-solutions/manage-utilities/conn-aw-serv.htm
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3.18 Να προσφερθούν κατάλληλες άδειες για διαχείριση των APs από το σύστημα 
NMS του Φορέα, Aruba Airwave 
3.20 Για λόγους συμβατότητας και πλήρης ενσωμάτωσης και λειτουργικότητας, τα 
προσφερόμενα APs να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα NMS του 
Φορέα

Σας ζητάμε να δώσετε ένα μεγαλύτερο περιθώριο κατάθεσης 
προσφορών εφόσον υπάρξουν οι θετικές σας απαντήσεις για το αν μπορεί να 
προσφερθεί λύση άλλου κατασκευαστικού οίκου μιας και το software (Airwave) σας 
το υποστηρίζει σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών- Τμήμα 
Πληροφορικής Πειραιώς απάντησε: 

 «Σε απάντηση των ως άνω σχετικών εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε ότι o 
Φορέας διαθέτει σύστημα NMS Aruba Airwave, στο οποίο έχει εκπαιδευθεί για τη 
χρήση του το προσωπικό. Σύμφωνα με την παράγραφο 3.20 των τεχνικών 
προδιαγραφών, για λόγους συμβατότητας, πλήρους ενσωμάτωσης και 
λειτουργικότητας, τα προσφερόμενα APs πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
με το σύστημα NMS του Φορέα.

  

                                                             

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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