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Προς: 1. BYTE Computer ΑΒΕΕ  

2. COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 

      

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3996/22-5-2015 Διακήρυξης Ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Σε απάντηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, 

διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

1. Η απαίτηση 20, αφορά την περίπτωση σκληρών δίσκων ή την περίπτωση SD 

καρτών σε περίπτωση που αυτές είναι εξωτερικές. Για τις εσωτερικές SD κάρτες, 

δεν απαιτείται η hot plug δυνατότητα αφού αυτές είναι εντός του σασί το οποίο σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανοίγει εν λειτουργία. 

2. Η απαίτηση 20, αφορά την περίπτωση σκληρών δίσκων ή την περίπτωση SD 

καρτών σε περίπτωση που αυτές είναι εξωτερικές. Για τις SD κάρτες που είναι 

εσωτερικές, δεν απαιτείται η hot plug δυνατότητα αφού αυτές είναι εντός του σασί 

το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανοίγεται εν λειτουργία. 

3.  Η απαίτηση 15, ζητάει σαφώς εσωτερικό σύστημα DVD+/-RW. 

4.  Η απαίτηση 17, ζητάει σαφώς 6 Cell Li-Ion 65 W/HR. 

5.  Η απαίτηση αναφέρεται στις θύρες USB 3.0. 
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6. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, αφορά την προαιρετική δυνατότητα να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο προβολέας ως διαδραστικό σύστημα αφής, με στόχο την 

μελλοντική επεκτασιμότητά του αν κάτι τέτοιο χρειαστεί. 

7.  Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Διαχειριστών Συστημάτων:   

Στο Νο36 όσο αφορά τα εξωτερικά ηχεία, αυτά πρέπει να είναι ισχύος 

τουλάχιστον 5W   άρα τα 2W δεν είναι αποδεκτά.  

Στο Νο54 που αφορά την είσοδο σήματος: VGA, DVI & Display Port επειδή το 

HDMI αποτελεί νεότερο ψηφιακό αντίστοιχο του DVI, όσον αφορά τις 

προδιαγραφές του, η πρόταση είναι αποδεκτή. 

 

8.  Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για τις ανάγκες των Στελεχών ΕΚΔΔΑ : 

Στο Νο36 όσο αφορά τα εξωτερικά ηχεία, αυτά πρέπει να είναι ισχύος 

τουλάχιστον 5W, άρα τα 2W δεν είναι αποδεκτά. 

Στο Νο52 που αφορά την είσοδο σήματος: VGA & DVI, επειδή το HDMI και το 

DisplayPort αποτελούν νεότερα ψηφιακά αντίστοιχα του DVI, όσον αφορά τις 

προδιαγραφές του, η πρόταση είναι αποδεκτή. 

Στο Νο55 που αφορά το Response Time: 5 ms, το ζητούμενο Response Time 

πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 5ms, άρα τα 7ms δεν είναι αποδεκτά. 

Στο Νο57 που αφορά το Pixel Pitch: 0.27 mm, επειδή το ζητούμενο Pixel Pitch 

είναι μικρότερο ή ίσο του 0.27mm, τα 0.28mm δεν είναι αποδεκτά. 

 

9.   Η προδιαγραφή 10 ορίζει σαφώς την ανάγκη για ότι η μέγιστη αντοχή σε βάρος για 

τα ικριώματα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1500 κιλών (Στατικό). 

Η λύση αφορά σαφώς ενιαία εργοστασιακή σφραγισμένη λύση ερμητικά κλειστή 

ώστε να η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται εντός του περιβλήματος των rack (και 

όχι εκτός), όπως αναγράφεται στην υποχρεωτική απαίτηση με Α/Α: 17 του πίνακα 

στην σελίδα 111: «Ευθυγράμμιση των ικριωμάτων με τα ικριώματα του 

κλιματισμού σε σειρά για το σφράγισμα του συστήματος ώστε να μην υπάρχει 

απώλεια ψύξης.», αλλά και από τις απαιτήσεις του συστήματος κλιματισμού 

βλέπε απαίτηση με Α/Α: 1 του πίνακα στην σελίδα 111: «Να είναι του ίδιου οίκου 

με τα rack για την σωστή λειτουργία του συστήματος.». Επομένως είναι σαφές ότι 

οι διάτρητες πόρτες δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές. 
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Σημειώνεται επιπροσθέτως, ότι οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην 

δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων: 

www.promitheus.gov.gr  

καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην ακόλουθη 

διαδρομή: www.ekdd.gr - Διακηρύξεις – Διευκρινίσεις Διαγωνισμού 

 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 

 

Ευαγγελία Σοφία 
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