
 
 

 

ΠΡΑΞΗ: «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και 

διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης» MIS 5094697 

Αθήνα, 04.02.2022 

3η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.  

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 03/02/2022 και ώρα 09:40:28 π.μ., ήτοι 6 ημέρες, 1 ώρα και 19 λεπτά πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινίσεων 

από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί (με πλάγιους 

χαρακτήρες). Μετά από κάθε ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση). 

Διευκρινιστική ερώτηση 1  
Στις γενικές προδιαγραφές του έργου «Εγγύηση καλής λειτουργίας», ζητούνται υπηρεσίες 
εύρυθμης λειτουργίας πύλης και εφαρμογών σε βάση 24/7.  
Στην ίδια παράγραφο περιγράφεται η αναφορά προβλημάτων από το ΜΚΤ σε περίπτωση 
βλάβης.  
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι Διαχειριστές του ΜΚΤ θα αξιοποιούν το monitoring tool της υποδομής 
του Υπολογιστικού Νέφους, για την παρακολούθηση και διαχείριση των υποδομών και 
εφαρμογών μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την 
κατανόησή μας.  
 
Απάντηση στην ερώτηση 1: Επιβεβαιώνεται. 

 
Διευκρινιστική ερώτηση 2  
Στο πακέτο εργασίας 11 (σελ.91) αναφέρεται ότι:  
«Παράλληλα, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες 
εγκατάστασης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μία λειτουργική και παραγωγική τεχνολογική 
υποδομή»  
Για τον υπολογισμό των απαραίτητων υπηρεσιών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της 
ενσωμάτωσης των επιμέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν έργο (server 



 
 

αποθηκευτικού χώρου, 30 σταθμοί εργασίας και 2 μεταγωγείς, 24G και 48G, όπως και 50 άδειες 
λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 10 Pro 64bit), παρακαλούμε να διευκρινίσετε τις 
υφιστάμενες υποδομές στις οποίες θα πρέπει να ενταχθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και τις 
εργασίες που θα απαιτηθούν από τον Ανάδοχο.  
 
Απάντηση στην ερώτηση 2: Οι εργασίες που θα απαιτηθούν από τον Ανάδοχο αφορούν κυρίως την 

εγκατάσταση των 2 switches 24G και 48G στις υποδομές του ΜΚΤ με την 
δημιουργία 2 Vlans, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη 
του storage στην υποδομή του ΜΚΤ. Το ένα switch θα αντικαταστήσει το 
υπάρχον και το άλλο θα τοποθετηθεί για επέκταση δικτύου. Οι 30 
σταθμοί εργασίας θα παραδοθούν σε προσωπικό του Μουσείου χωρίς 
κάποια υπηρεσία από τον Ανάδοχο. Στους servers θα πρέπει να 
μεταφερθούν τα VMs στο storage. Στους servers του ΜΚΤ υπάρχουν 7 
VMs με χωρητικότητα vhd συνολικά 3,5Tb. 

 

 
Διευκρινιστική ερώτηση 3  
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν θα πρέπει να προσφερθούν υπηρεσίες μετάπτωσης της 
υποδομής και των δεδομένων που θα δημιουργηθεί στο cloud πίσω στις υποδομές του ΜΚΤ 
μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης και καλής λειτουργίας, τις οποίες θα διαθέσει το ΜΤΚ.  
 
Απάντηση στην ερώτηση 3: Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες μετάπτωσης. 
 

Διευκρινιστική ερώτηση 4  
Στο πακέτο εργασίας 11 (σελ.91) αναφέρεται ότι:  
“Για την κάλυψη των αναγκών του έργου απαιτείται κατάλληλος και σύγχρονος τεχνολογικός 
εξοπλισμός. Οι απαιτήσεις του έργου αφορούν server αποθηκευτικού χώρου για 10TB με 
αντίστοιχους δίσκους τύπου SAS και συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα MS windows 
και Linux.”  
Στον σχετικό πίνακα της οικονομικής προσφοράς για το αρχικό έργο (σελ. 158- 161) δεν 

υπάρχει αντίστοιχο κελί κοστολόγησης. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε πως θα αποτυπωθεί η 

οικονομική προσφορά για τη συγκεκριμένη ζήτηση. 

Απάντηση στην ερώτηση 4: Στο κάτω μέρος της σελίδας 161 της Διακήρυξης, το παρακάτω κείμενο: 
«Τα κόστη των υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας καθώς 
και εγγύησης καλής λειτουργίας, για το διάστημα που αναφέρεται στην 
Τεχνική Προσφορά μας (τουλάχιστον 24 μήνες), καθώς και κάθε άλλη 
υπηρεσία που περιγράφεται στις προδιαγραφές του έργου είτε στους 
πίνακες συμμόρφωσης, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές 
μονάδας που προαναφέρονται.» 



 
 

διορθώνεται ως εξής: 

«Τα κόστη των υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας, 

εγγύησης καλής λειτουργίας για το διάστημα που αναφέρεται στην 

Τεχνική Προσφορά μας (τουλάχιστον 24 μήνες), καθώς και κάθε άλλη 

υπηρεσία είτε υποστηρικτικός εξοπλισμός που θα παραδοθεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή (όπως πχ. ο server αποθηκευτικού χώρου 10 TB), που 

περιγράφoνται στις προδιαγραφές του έργου είτε στους πίνακες 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές μονάδας που 

προαναφέρονται.» 

 

 

Δεδομένου ότι οι αιτούμενες διευκρινίσεις δεν ήταν δυνατό να απαντηθούν εντός της προθεσμίας που 

ορίζει η Διακήρυξη στο άρθρο 2.1.3 αυτής, καθώς κατά την υποβολή του αιτήματος απέμενε μόλις 1 ώρα 

και 19 λεπτά έως τη λήξη της προθεσμίας των 6 ημερών πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να παρατείνει κατά μια εβδομάδα την 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 

Συνεπώς: 

- η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 16.02.2022 και ώρα 11.00 π.μ. και 

- η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 16.02.2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στο σύστημα και θα δημοσιευθούν επίσης, μαζί με την νέα 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ 

και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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