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        Θεσσαλονίκη   4/9/2015  

         Αρ. πρωτ. 20207 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  

& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966 967 

 FAX: 2310 283117          

  

 

 

             Προς 

κάθε ενδιαφερόμενο 

 

     

 

 

Θέμα:  «Διευκρινήσεις σχετικά με την Διακήρυξη Νο 19/2015 για την προμήθεια 25 νέων 

φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων (PDA)»  

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 19651-31/8/2015 και 19844/2/9/2015 έγγραφα των εταιρειών 

DATATECH I.T. SOLUTION LTD και ZETESNETWAVE A.E. αντίστοιχα. 

 
     Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 20081/3-

9-2015 έγγραφό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Α. 1.  Στο άρθρο 6 παράγραφο 1.3.1 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ζητείται το απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο να αφορά στο διαχειριστή ή στον υπεύθυνο του 

Νομικού Προσώπου (όποιος είναι αυτός για την κάθε μορφή εταιρείας) 

    2. Στην διακήρυξη δεν ζητείται οι προσφορές να υποβληθούν σε δυο αντίγραφα 

(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), ούτε και σε μη επανεγγράψιμο ηλεκτρονικό μέσο CD. 

 

Β.  Στον πίνακα Β Ειδικοί όροι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) του άρθρου 24, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

• α/α  1.2 οι προδιαγραφές “150 TUV/E5” γίνονται “ISO TUV/E5”. 

• α/α  1.3 όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.  

• α/α  2.2 αφορά  το «Πληκτρολόγιο αριθμητικό με τριπλή χρήση» 

• α/α  2.6 όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

• α/α  4.1 είναι αποδεκτή η έκδοση Windows Embedded ή νεότερη. 

• α/α  6.4 όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

• α/α  8.3 όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.  

• α/α  9.6 όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι συμβατό με την υφιστάμενη υποδομή σε ότι αφορά τα στοιχεία της 
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συνδεσιμότητας με τη βάση φόρτισης και επικοινωνίας CRD7000-4000ER. Επιπλέον 

οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν τη 

γραμμή παραγωγής του προσφερόμενου συστήματος και το χρονικό εύρος τεχνικής 

υποστήριξης από τον κατασκευαστή. 

• α/α 9.7 εννοούμε το φορητό τερματικό να μπορεί να δεχθεί μπαταρία μεγαλύτερης 

διάρκειας στη θέση της βασικής (standard) μπαταρίας που αρχικά υπάρχει στη 

συσκευή.  

• Στον πίνακα Β των ειδικών όρων στη στήλη με τίτλο «Απαίτηση» η περιγραφή «ΝΑΙ» 

είναι ισοδύναμη της περιγραφής «ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ». 

 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                            
 
                                                                                                            
 
                                                                                                              

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

 

Ελένη  Παχατουρίδου 

 


