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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα: 06/07/2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,          Αριθ. Πρωτ.: 500888  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα Πληροφορικής        Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο  
Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Σιδηράς     
Τηλέφωνο:  210 87 07 392   

 
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί του πρόχειρου διαγωνισμού 550000883355/2222//0066//22001155  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩΤΤΧΧΒΒ446699ΗΗΙΙΖΖ--ΒΒΧΧΗΗ)) 
 
Σε συνέχεια ερωτήματος που υπεβλήθηκε στον ΕΟΤ από ενδιαφερόμενη εταιρεία επί της υπ΄αριθμ.  
550000883355/2222//0066//22001155  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩΤΤΧΧΒΒ446699ΗΗΙΙΖΖ--ΒΒΧΧΗΗ)) διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου με  τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.» σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι: 
 
Ερώτηση 
Η αδειοδότηση του SQL διαχωρίζεται σε Standard Edition και Standard Core Edition. Στη 2η περίπτωση, 
αδειοδοτείται ο server και οι χρήστες που έχουν πρόσβαση μπορούν να είναι απεριόριστη, ενώ στην 1η 
απαιτούνται άδειες χρήσης ανά χρήστη ή ανά συσκευή (user/device cals). 
Εφόσον, ο server έχει 4 πυρήνες, και η μία άδεια SQL Standard Core Edition καλύπτει 2 cores, η 
προσφερόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι μοναδιαία, αλλά 2. 
SQL Server Standard Core 2014 Government OPEN 2 Licenses No Level Core License Qualified. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν συμφωνείτε με τα παραπάνω.  
 
Απάντηση 
Η απαίτηση Η.1 της παραγράφου «Γ.5 Πίνακες Συμμόρφωσης» δεν αναφέρεται σε αριθμό αδειών αλλά 
στο ότι η πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει την απαιτούμενη προδιαγραφή για έναν SQL 
Server 2014 Standard ο οποίος θα έχει τις απαιτούμενες άδειες για να καλύψει επαρκώς έναν 
εξυπηρετητή με τέσσερεις πυρήνες.  
Ως εκ τούτου ο εκάστοτε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στην τεχνική πρότασή του να αναφέρει ρητά 
πρώτον ότι προσφέρει το αναφερόμενο λογισμικό και δεύτερον ότι για το προσφερόμενο λογισμικό 
προσφέρει τις απαραίτητες άδειες (δηλαδή τουλάχιστον 2 άδειες SQL Server 2014 Standard Core Edition) 
για να καλύψει την προδιαγραφή των τεσσάρων πυρήνων του εξυπηρετητή.  
 
 
 
         Η Γενική Διευθύντρια Προβολής 
                    Αγγελική Βαρελά 
                  Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
               Κωνσταντίνος Σιδηράς 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση : 
Όλες οι εταιρείες που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον 


