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  Θέμα: Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων εταιριών του διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/2020 για την    
                Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής 

    Σχετ.: Αιτήματα διευκρινίσεων με αριθμ. Πρωτοκόλλου 9012/27-5-2020  & 9018/28-5-2020    

   
 
 Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

Απάντηση σε ερώτημα αρ. πρωτ. 9012/27-5-2020:  
Στο άρθρο 2 των ειδικών όρων της διακήρυξης, αναφέρεται ο εξοπλισμός για τον οποίο απαιτείται 
δεσμευτικά 5 έτη εγγύηση. 
 
Απαντήσεις σε ερωτήματα αρ. πρωτ. 9018/28-5-2020: 

Απάντηση ομάδα 1 – είδος 1 – προδιαγραφή 4.6 : Σε ότι αφορά την απαίτηση υποδοχής επέκτασης 
«υλικού τύπου PCI» είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, η οποία υιοθετεί την ίδια ή νεότερη 
τεχνολογία. 

Απάντηση  ομάδα 1 – είδος 1 – προδιαγραφή 6.2 : Σε ότι αφορά την απαίτηση “τύπος NVMe 35 class” 
είναι αποδεκτή κάθε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά 
αυτής. 

Απάντηση  ομάδα 1 – είδος 1 – προδιαγραφή 9.1 : Η συγκεκριμένη προδιαγραφή πρέπει να ισχύει. 
Δηλαδή να ισχύει ο όρος “ισχύς τροφοδοτικού ≥460W”. 

Απάντηση ομάδα 1 – είδος 2 – προδιαγραφή 7.3 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 1 – είδος 3 – προδιαγραφή 7.3 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 1 – προδιαγραφή 1.5 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 1 – προδιαγραφή 2.4 : Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη προδιαγραφή 
“ρυθμίσεις height adjustable stand 130mm” ισχύει ως έχει.  



Απάντηση ομάδα 2 – είδος 1 – προδιαγραφή 2.6 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη προδιαγραφή 
«EPEAT Gold» είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 2 – προδιαγραφή 1.5 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 2 – προδιαγραφή 2.4 : Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη προδιαγραφή 
“ρυθμίσεις height adjustable stand 130mm” ισχύει ως έχει.  

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 2 – προδιαγραφή 2.6 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη προδιαγραφή 
«EPEAT Gold» είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 3 – προδιαγραφή 1.5 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 3 – προδιαγραφή 2.6 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη προδιαγραφή 
«EPEAT Gold» είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 4 – προδιαγραφή 1.5 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή ανώτερα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση ομάδα 2 – είδος 4 – προδιαγραφή 2.6 : Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη προδιαγραφή 
«EPEAT Gold» είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση με ισοδύναμα ή  ανώτερα χαρακτηριστικά. 
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