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Ειδική Υπηρεσία 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  
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Τηλέφωνο: 210 3231272-3 
Fax: 210 3231279 
Email: chfloros@mou.gr  

  

 
ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2/2019 ΜΕ Α.Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 65354-2» 
 

Σε απάντηση νομίμως και εμπροθέσμως τεθέντων ερωτημάτων παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις/απαντήσεις. 

Ερώτημα 1: 

ΕΙΔΟΣ 2 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) 

 ► Α/Α 10 «…με υποδοχές D-Sub (VGA), HDMI και Display Port υποχρεωτικά»  

 «Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

• Οι ζητούμενες οθόνες ζητείται να έχουν υποδοχές: VGA και: DisplayPort είτε HDMI (όχι και τις 2 διαφορετικές ψηφιακές 

υποδοχές).  

• Η πλειοψηφία των επαγγελματικών σειρών Η/Υ διαθέτει θύρες DisplayPort αντί HDMI, καθώς η σύνδεση HDMI προορίζεται 

περισσότερο για οικιακή χρήση, ενώ η θύρα DisplayPort προορίζεται κυρίως για χρήση γραφείου.  

Συνεπώς υπάρχουν κατασκευαστές με μοντέλα Η/Υ που διαθέτουν υποδοχή VGA και 2 υποδοχές DisplayPort, αλλά καμία 
έξοδο HDMI.  

• Στην προηγούμενη έκδοση της διακήρυξης (1/2019) ζητούνταν μία από της θύρες: DisplayPort ή HDMI.  

• Ζητώντας τον ανωτέρω συνδυασμό θυρών αποκλείονται διεθνώς αναγνωρισμένοι κατασκευαστές Η/Υ από το να είναι σε 

θέση να υποβάλλουν προσφορά στο διαγωνισμό.  

 Kαι με σκοπό την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών Η/Υ και την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού, παρακαλούμε διευκρινίστε ότι:  

• Αντί της θύρας HDMI γίνεται αποδεκτή επιπλέον θύρα DisplayPort  

 ή εναλλακτικά (δεν προτείνεται γιατί συνεπάγεται επιπλέον κόστος)  

 Γίνεται αποδεκτή η παροχή των ζητούμενων θυρών με adapter» 

 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτή η παροχή των ζητούμενων θυρών με adapter. 

 
Ερώτημα 2 
ΕΙΔΟΣ 2 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) 

► Α/Α 20 «Το προσφερόμενο πολύπριζο ασφαλείας να είναι 5 Θέσεων Σούκο, με Διακόπτη, Προστασία Υπέρτασης (Surge 
Protection), Θερμική Ασφάλεια (Thermal Fuse), Μήκος Καλωδίου≥ 3m και πιστοποιήσεις CE και GS.»  
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 «Οι συγκεκριμένες αναφορές για θερμική ασφάλεια, πιστοποίηση GS, μήκος καλωδίου 3m, αποτελούν αντιγραφή 

προδιαγραφών ενός συγκεκριμένου μοντέλου πολύπριζου, συγκεκριμένου κατασκευαστή, για το οποίο μάλιστα δεν φαίνεται να 

υφίσταται ούτε τεχνικό φυλλάδιο, ούτε επίσημη τεκμηρίωση των ζητούμενων πιστοποιήσεων, πέρα από γενικές αναφορές στο 

διαδίκτυο.  

 Επιπλέον του ζητήματος περιορισμού του ανταγωνισμού, σε περίπτωση που το εν λόγω είδος καταργηθεί μέχρι την υλοποίηση 

του έργου, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σπουδαιότητα των πολύπριζων σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, και με σκοπό την ευρύτερη 

δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, παρακαλούμε διευκρινίστε ότι η παρακάτω 

επαναδιατύπωση της απαίτησης θα ήταν αποδεκτή, προκειμένου να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμων πολύπριζων 

που να μπορούν να προσφερθούν:  

 «Το προσφερόμενο πολύπριζο ασφαλείας να είναι 5 Θέσεων Σούκο, με Διακόπτη, Προστασία Υπέρτασης (Surge Protection), 

Μήκος Καλωδίου ≥ 1,8m και πιστοποίηση CE»  

 

Απάντηση: 

Η απαίτηση ισχύει όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 

 

Ερώτημα 3: 

ΕΙΔΟΣ 2 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) 

► Α/Α 15 «Να διαθέτει διακόπτη παραβίασης του κουτιού»  

 Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι είναι αποδεκτή η ύπαρξη υποδοχής στο κουτί για κλείδωμα με λουκέτο, προκειμένου να 
αποφεύγεται το ενδεχόμενο παραβίασης του κουτιού.» 

 Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη υποδοχής στο κουτί για κλείδωμα με λουκέτο 

 

Ερώτημα 4: 

ΕΙΔΟΣ 2 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) 

► Α/Α 24 «…συνοδευόμενο από CD/DVD επαναφοράς του συστήματος»  

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κατασκευαστές Η/Υ έχουν πάψει να προσφέρουν συνοδευτικά CD/DVD 
επαναφοράς του συστήματος, παρακαλούμε διευκρινίστε ότι είναι αποδεκτή η ύπαρξη recovery partition στο δίσκο, το οποίο 
δίνει στο διαχειριστή τη δυνατότητα επαναφοράς του συστήματος» 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη recovery partition στο δίσκο με ταυτόχρονη παροχή CD/DVD επαναφοράς σε κάθε υπηρεσία που θα 
σταλεί Η/Υ (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης) ως εξής: 

 

 

  

Αρ. τεμ. Η/Υ Αρ. τεμ. CD/DVD 

1-4 1 

5-9 2 

10+ 3 
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Ερώτημα 5: 

Αναφερόμενοι στους όρους της ως άνω Διακήρυξης, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι γίνονται αποδεκτές προσφορές 
μόνο για ένα είδος, για το σύνολο όμως της ζητούμενη ποσότητας του είδους αυτού. 

Απάντηση: 

Στο σημείο 1.3 της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρεται ότι «Είναι σημαντικό για την αποφυγή της πολυδιάσπασης που θα 
δημιουργούσε η κατάτμηση σε τμήματα, σε βάρος της ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και του διοικητικού συντονισμού της  

προμήθειας που περιγράφεται παραπάνω ο μη επιμερισμός της σε χωριστά τμήματα». 

Επιπλέον, στην σελίδα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, στο πεδίο γραμμές, είναι ενεργή η απαίτηση: 

«Απαιτείται απάντηση από τους προμηθευτές με πλήρη ποσότητα για κάθε γραμμή»  

ενώ αντιθέτως η επιλογή: 

 «Επιτρέπεται απάντηση από τους προμηθευτές για επιλεγμένες γραμμές» είναι ανενεργή. 

Κατά συνέπεια δεν γίνονται αποδεκτές, και δεν είναι τεχνικά δυνατόν να υποβληθούν προσφορές μόνο για ένα είδος. 

 

Ερώτημα 6: 

«…σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες από την εταιρία μας τροποποιήσεις των παρακάτω προδιαγραφών προκειμένου να δοθεί 

η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερες εταιρίες με μοντέλα και άλλων κατασκευαστών: 

 

5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Α4  

ΑΙΑ  Ζητούμενη Προδιαγραφή Προτεινόμενη τροποποίηση 
προδιαγραφής 

7. Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης (Ασπρόμαυρης) 
Σάρωσης (Α4) [Εικόνες ανά λεπτό (ipm)] ≥50 

Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης (Ασπρόμαυρης) 
Σάρωσης (ΑΑ) [Εικόνες ανά λεπτό (ipm)] ≥ 40 

13. Δυνατότητες α. Scarl to E-mail, β. Scan to USB και γ. 
Scan to File (JPEG & PDF) 

Δυνατότητες α. Scan to E-mail, β. Scan to USB  
και γ. Scan to Folder /File Formats JPEG& PDF 

 

6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΈΓΧΡΩΜΟ Α4  

ΑΙΑ  Ζητούμενη Προδιαγραφή Προτεινόμενη τροποποίηση 
προδιαγραφής 

7. Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης 
(Ασπρόμαυρης) Σάρωσης (Α4) [Εικόνες ανά λεπτό 
(ipm)] ≥40 

Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης 
(Ασπρόμαυρης) Σάρωσης (Α4) [Εικόνες ανά λεπτό 
(ipm)] ≥30 

8. Μέγιστη Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης (Α4) 
[Εικόνες ανά λεπτό (ipm)] ≥25 

Μέγιστη Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης (ΑΑ) [Εικόνες 
ανά λεπτό (ipm)] ≥20 

13. Δυνατότητες α. Scan to E-mail/ β. Scan to USB και γ. 
Scan to File (JPEG & PDF) 

Δυνατότητες α. Scan to E-mail, β. Scan to USB  
και γ. Scan to Folder /File Formats JPEG& PDF 

15. Να δέχεται γνήσια Μαύρα και Έγχρωμα toner με 
απόδοση ≥ 6.000 σελίδες το καθένα (ISO/IEC 19798). 
(να αναγραφεί η απόδοση του toner) 

Να δέχεται γνήσια Μαύρα και Έγχρωμα toner με 
απόδοση ≥ 5.000 σελίδες το καθένα (ISO/IEC 19798). 
(να αναγραφεί η απόδοση του toner) 
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Απάντηση: 

H προτεινόμενη τροποποίηση των προδιαγραφών δεν γίνεται δεκτή. 

Ωστόσο, διευκρινίζουμε τα εξής: 

α. Ως προς το σύνολο των Μεγίστων Ταχυτήτων Σάρωσης (ΕΙΔΟΣ 5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Α4, Α/Α 7. και ΕΙΔΟΣ 6. 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Α4, Α/Α 7. και 8.), οι ελάχιστες ζητούμενες τιμές τους αναφέρονται σε τουλάχιστον μία από τις δύο 

επιλογές όψεων σάρωσης: Μονή όψη, Διπλή όψη.  

Επομένως, οι αντίστοιχες προδιαγραφές μπορούν να πληρούνται για τουλάχιστον μία από αυτές, είτε για τη σάρωση μονής όψης 

είτε για αυτήν της διπλής όψης (ή και των δύο). 

 

β. Ως προς τη Δυνατότητα Scan to File (JPEG & PDF), αυτή αναφέρεται στις ελάχιστες ζητούμενες μορφές αποθήκευσης των 

αρχείων που προκύπτουν από τη σάρωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο σάρωσης (E-mail, USB, PC/Folder/SMB, κ.λπ.). 

Επομένως, η δυνατότητα ‘Scan to Folder / File Formats JPEG & PDF’ αποτελεί αποδεκτή επιλογή, εφόσον στο προσφερόμενο 

είδος υπάρχουν και οι δύο επιλογές αποθήκευσης του σαρωμένου εγγράφου, ως αρχείου JPEG  και ως αρχείου PDF. 
 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
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