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ΘΕΜΑ: 2η Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 
άνω των ορίων, για την Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού και Λογισµικού 
για τις ανάγκες της ΠΚΜ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), 
προϋπολογισµού 621.210,24€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» 
Σχετ. 1.  Η µε αριθ.πρωτ. 437812(10177)/23-2-2018 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 2.  Το από 9-3-2018 ερώτηµα της εταιρίας «SPACE-HELLAS» 
 3.  Τα από 15-3 και 19-3-2018 ερωτήµατα της εταιρίας «Cosmos Business 

Systems» 
 
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως 
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ) 
ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ) 
  Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 
  Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη 
  Πληροφορίες : Αιµ.Παραλίκας 
  Τηλέφωνο : 2313 - 319143 
  Fax :2313-319135 
  Ε-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr                      

 
 
  
 
 
 
Προς: 
  

 
 
 
Θεσσαλονίκη  21 Μαρτίου 2018 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 137979(4310) 
 
(µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ) 
1. SPACE-HELLAS ΑΕ 

Ι.Καριοφύλλη-Π.Κυρίλλου-
Γιαννιτσών(Βαλκανικό 
Κέντρο, κτήριο 
“Αριστοτέλης”)546 27 
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 
502020, Fax: 2310 502025 
email:info@space.gr  

2. Cosmos Business Systems 
Α.Ε.Β.Ε  Θερµοκοιτίδα 
Επιχειρήσεων, Θέρµη 1, 9ο 
χλµ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης, 
Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 
2310 477670-1, Fax: 2310 
477672, email: 
cosmos.thess@cbs.gr  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Οι αιτιάσεις σας είναι σωστές, αλλά η υπηρεσία µας δεν γνωρίζει κατασκευαστή 
που να προδιαγράφει την πραγµατική ισχύ κατανάλωσης, καθώς αυτή εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Με το σκεπτικό ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά η 
προδιαγραφή του προσφερόµενου Η/Υ και για να µην περιοριστεί ο αριθµός των 
προσφορών θα γίνει αποδεκτή προσφορά Η/Υ µε τροφοδοτικά έως και 280 Watts. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

 
 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:  
• Πίνακες 4 & 5: Θα γίνει αποδεκτή δήλωση του επίσηµου αντιπροσώπου στην 

Ελλάδα. 
• Πίνακες 33 & 34:Στον πίνακα 33 ισχύει το >6,5 min το οποίο καλύπτει και τις 

δύο απαιτήσεις. Στον πίνακα 34 αναφέρεται σε τυπικό χρόνο µεταγωγής. Η 
επιτροπή θα δεχθεί συσκευές µε τυπικούς χρόνους µεταγωγής έως 6 ms και 
µέγιστους χρόνους µεταγωγής έως 10 ms. Στον πίνακα 34 γίνονται αποδεκτά 
µοντέλα µε τουλάχιστον 2 εξόδους σούκου και τουλάχιστον µία έξοδο IEC. Στον 
πίνακα 33 η απαίτηση για Energy Star είναι ουσιώδης καθώς το σύνολο των 
χαρακτηριστικών και η προϋπολογιζόµενη τιµή αναφέρονται σε αναβαθµισµένο 
ποιοτικά UPS και διατηρείται ως απαίτηση. Στον πίνακα 34 η απαίτηση για 
Energy Star θεωρείται επουσιώδης καθώς το σύνολο των χαρακτηριστικών και η 
προϋπολογιζόµενη τιµή αναφέρονται σε µοντέλο χαµηλότερων δυνατοτήτων 
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συγκριτικά µε αυτό του προηγούµενου πίνακα, και συνεπώς γίνονται δεκτά 
µοντέλα και χωρίς την πιστοποίηση Energy Star 

• Πίνακες 6, 7 & 9. Θα γίνουν αποδεκτά συµβατά αναλώσιµα εφόσον 
συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψηφίου ότι η χρησιµοποίηση τους 
στους προσφερόµενους εκτυπωτές δεν ακυρώνει την εγγύηση των εκτυπωτών. 
∆εν θα γίνουν δεκτά ανακατασκευασµένα/αναγοµωµένα αναλώσιµα 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:  
• Πίνακες 1 & 2: Το συγκεκριµένο σηµείο είναι περισσότερο χαρακτηρισµός και 

όχι αυστηρή προδιαγραφή καθώς όπως αναφέρετε και εσείς οι κατασκευαστές 
δίνουν σε παρόµοια κουτιά διαφορετικούς χαρακτηρισµούς. Θα γίνουν 
αποδεκτές προσφορές Η/Υ µε κουτιά που χαρακτηρίζονται διαφορετικά από 
τους κατασκευαστές τους, εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής δεν 
αποκλίνουν ιδιαίτερα από το χαρακτηρισµό “MIDI”. Παράδειγµα κουτιού που 
∆ΕΝ θα γίνει δεκτό είναι τύπου Full Tower µε 6, 7 ή 8 θέσεις για περιφερειακά 
5,25’’ µισού ύψους ή τύπου micro χωρίς καµία τέτοια θέση. Κουτιά Tower µε 
π.χ. δύο ή τρεις τέτοιες θέσεις θα γίνουν αποδεκτά ανεξαρτήτως το πως τα 
χαρακτηρίζει ο κατασκευαστής τους 

• Πίνακας 3: Καθώς όπως αναφέρετε πολλά νέα µοντέλα φορητών Η/Υ 
κατασκευάζονται πλέον χωρίς εσωτερικό οπτικό οδηγό, θα γίνουν αποδεκτές 
προσφορές τέτοιων µοντέλων που θα περιλαµβάνουν εξωτερικό οπτικό οδηγό 
µε σύνδεση USB εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες τεχνικές απαιτήσεις και 
καλύπτονται από εγγύηση ίσης τουλάχιστον χρονικής διάρκειας. Στο δεύτερο 
σηµείο που αναφέρεστε, για να γίνει αποδεκτή µια τέτοια προσφορά θα πρέπει 
το λογισµικό όχι µόνο να επαναφέρει το αρχικό λειτουργικό σύστηµα από το 
ειδικό διαµέρισµα του δίσκου αλλά και να δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας DVD 
επαναφοράς για την περίπτωση ολικής αποτυχίας του σκληρού δίσκου. 

• Πίνακας 14: Θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε προσφορά καλύπτει την ζητούµενη 
ταχύτητα εκτύπωσης για Α0 ή για Α1. Συνεπώς η συγκεκριµένη προσφορά θα 
γίνει αποδεκτή. 
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι το σύνολο των ως άνω απαντήσεων ισχύουν και για την 
συµπλήρωση των πεδίων «Γραµµές» στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
 
 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Παύλος Κοντζίνος 
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