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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   
Πληροφορίες: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
Τηλέφωνο:     210 6075737                                                                                  αρ. πρωτ. 4712 
Fax:                    210 6075743                                                               Αγ. Παρασκευή,   11.04.2019 
Ταχ. Δ/νση:    Λ. Μεσογείων 432                                                     

153 42  Αγία Παρασκευή                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Email:                       emaragkou@ert.gr                                                              ΠΡΟΣ:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSMODATA &  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Θέμα: Την παροχή διευκρινίσεων για τα κάτωθι ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών της 

προκήρυξης υπ’ αρ. πρωτ. 4134/02.04.2019 του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 

180 REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ (CPV 30214000-2). 

 

1. Θέμα: το Άρθρο της Προκήρυξης 1 παρ. 1.6 : Όλες οι προσφερόμενες μονάδες να είναι 

συσκευασμένες και να είναι βαμμένες ξανά στα αρχικά, εργοστασιακά χρώματα. 

Ερώτημα: Δεν υπάρχει δυνατότητα βαψίματος καθώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

υπερθέρμανσης στους Η/Υ. Είναι αποδεκτό οι Η/Υ να διαθέτουν το εργοστασιακό χρώμα τους 

με γραντζουνιές φυσιολογικής χρήσης; 

Απάντηση: Οι υπολογιστικές μονάδες πρέπει να έχουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

εργοστασιακής ανακατασκευής και συσκευασίας, ένα εκ των οποίων είναι και η επαναβαφή τους 

στα αρχικά εργοστασιακά χρώματα. Οι Η/Υ δεν θα πρέπει να  φέρουν εμφανή σημάδια φθοράς 

στο σασί τους. 

2. Θέμα: το Άρθρο της Προκήρυξης 1 παρ.2.2: Για όλες τις προσφερόμενες μονάδες να παρέχεται η 

δυνατότητα αποτροπής φυσικής πρόσβασης στο εσωτερικό της υπολογιστικής μονάδας μέσω 

κλειδώματος, για μη εξουσιοδοτημένα άτομα. (Δεν απαιτείται να παραδοθούν οι σχετικές 

κλειδαριές ασφαλείας). 

Ερώτημα: Οι Η/Υ πρέπει να παραδοθούν με κλειδαριές ασφαλείας ως απαραίτητη προϋπόθεση; 

Αν δεν διαθέτουν υποδοχή κλειδώματος είναι λόγος αποκλεισμού; 
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Απάντηση: Είναι απαράβατος όρος της διακήρυξης. Μη ικανοποίησή του είναι λόγος 

αποκλεισμού. 

3. Θέμα: το Άρθρο της Προκήρυξης 1 παρ.16.1: Κάθε προσφερόμενη μονάδα να διαθέτει 

ενσωματωμένο εσωτερικό ηχείο, και το Άρθρο της Προκήρυξης 2.4.6: Κάθε προσφερόμενη 

οθόνη να παραδοθεί με εξωτερικά στερεοφωνικά ηχεία. Τα ηχεία μπορεί να είναι του ίδιου ή 

διαφορετικού κατασκευαστή με αυτόν της οθόνης, προσαρτώμενα ή μη στο σώμα αυτής. 

Ερώτημα: Εφόσον οι προσφερόμενες οθόνες  διαθέτουν ενσωματωμένα ή εξωτερικά ηχεία, 

είναι απαραίτητο να διαθέτουν εσωτερικό ηχείο και οι Η/Υ ; 

Απάντηση: Οι προσφερόμενες οθόνες πρέπει απαράβατα να προσφερθούν με 

εξωτερικά ηχεία. Επίσης η υπολογιστική μονάδα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 

εσωτερικό ηχείο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Οποιαδήποτε μη ικανοποίηση των 

παραπάνω προδιαγραφών είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς. 

 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

         Ι.ΔΡΟΣΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 

Κοινοποίηση: 

 Γραμματεία Δ/ντος Συμβούλου, 

 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ.: vlouridas@ert.gr, 

 Δ/νση Προμηθειών &  Διαχ/σης: emaragkou@ert.gr, pkakava@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής αξιολόγησης: lgrigoriadou@ert.gr, ktsoukalas@ert.gr, thparsopoulos@ert.gr, 

gsoubasakis@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής παραλαβής: nliapis@ert.gr, vmilonas@ert.gr, azigomitros@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής ενστάσεων: spantazis@ert.gr, sprekas@ert.gr, npal@ert.gr. 

 Εταιρία: chrispapadopoulos@cosmodata.gr. 
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