
                   

ΘΕΜΑ :  Παροχή  διευκρινίσεων  επι  τεχνικών  προδιαγραφών  της  Επαναληπτικής  Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  προμήθεια εξοπλισμού (μηχανογραφικός εξοπλισμός, εξοπλισμός

γραφείου  :  επιτραπέζιοι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  φορητοί  επιτραπέζιοι  μικροϋπολογιστές,  θήκες

μεταφοράς  φορητών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  πακέτα  λογισμικού  αυτοματισμών  γραφείου,

εκτυπωτές λέιζερ, web cameras) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων : 

1)  “Δημιουργία  εξατομικευμένης  πρόσβασης  σε  δημόσιες  υπηρεσίες  και  ανοιχτά  δεδομένα  μέσω  κινητών

συσκευών για ηλικιωμένους” με ακρωνύμιο “Mobile Age”,

2)  “Ενίσχυση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  για  τη  δημιουργία  ολοκληρωμένων  και  βιώσιμων  ενεργειακών

στρατηγικών”  -  “Empowering  local  public  authorities  to  build  integrated  sustainable  energy  strategies”,  με

ακρωνύμιο “EMPOWERING”,

3)  “Επιτάχυνση  της  Καινοτομίας  και  της  εφαρμογής  συνεργατικών  ευφυών  συστημάτων  μεταφορών  στην

Ευρώπη” - “Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe”, με ακρωνύμιο “C-MobILE”

ΣΧΕΤ. : Η με Αρ. Πρωτ. 252035(7176)/08-06-2018 σχετική με το Θέμα Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει την ως άνω Επαναληπτική  Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων, ως

εξής :

1) Η προδιαγραφή της πρόσκλησης “Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία Οn Site Next Business Day
από  τον  κατασκευαστή.  Να  αποδεικνύεται  από  επίσημη  δήλωση  του  κατασκευαστή”  αφορά  στα
desktop,  laptop  και  εκτυπωτές και  όχι  στις  web  cameras,  όπου  προστέθηκε  εκ  παραδρομής.  Οι  web
cameras,  κατά  κανόνα,  δεν  επιδέχονται  επισκευή  και  καλυπτόμαστε  με  εγγύηση  του  προμηθευτή  για
αντικατάσταση.
 
2) Η προδιαγραφή της πρόσκλησης “Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο 
επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση iso 9001” αναφέρεται στην ύπαρξη ISO για την εταιρεία 
κατασκευής και όχι στα διαφορετικά εργοστάσια κατασκευής.

                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ. Κ. : 54627, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη
Τηλέφωνο : 2313-319.146
Fax : 2313-319.135
e-mail : M.Fragkoudaki@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2018

Αρ.Πρωτ. : 297292(8147)

 Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμένος του

Τμήματος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
                        


	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
	ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

