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ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις  στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την  ανάδειξη 
αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  24 WORKSTATION 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι7 ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ 24΄΄ & 6 LAPTOPS 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι7”  

 
Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων  του ως άνω  διαγωνισμού διευκρινίζονται   τα εξής:  
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1) Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών, Ενότητα 
Workstation υπολογιστές, σελίδα 25 του τεύχους 
της διακήρυξης, παρ. 19 (Τροφοδοτικό με 
δυνατότητα power factor correction ≥ 500 W) 
Λόγω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, 
παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της ισχύος των 
τροφοδοτικών παρέχοντας υψηλές δυνατότητες 
επεκτασιμότητας. Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό η εταιρεία μας, στα τρέχοντα μοντέλα 
υπολογιστών της απαιτουμένης κατηγορίας 
προδιαγραφών, παρέχει τροφοδοτικό με 
δυνατότητα power factor correction με μέγιστη ισχύ 
400 watts, ισχύς που καλύπτει το μηχάνημα στην 
μέγιστη επεκτασιμότητά του που αναφέρεται στο 
τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος, 
υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Ειδικότερα με το τροφοδοτικό καλύπτεται η 
σύνδεση ακόμα μίας όμοιας (δεύτερης) κάρτας 
γραφικών, ενός ακόμα σκληρού δίσκου 3.5”, μίας 
μονάδας SSD M2, ισχυρότερου επεξεργαστή του 

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη του 
εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 6.2 παρ. 
Ε) «προσφορά που παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης (τεχνικούς και οικονομικούς) 
οι οποίοι είναι όλοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Η μη 
ικανοποίηση έστω και ενός τεχνικού 
χαρακτηριστικού θέτει τους 
υποψηφίους εκτός διαγωνισμού».  

Σημειώνεται ότι το κριτήριο 
αξιολόγησης είναι βάσει 
προσφερόμενης  τιμής και ως εκ 
τούτου η σύγκριση θα γίνει μόνον με 
βάση τις προσφερόμενες τιμές για τον 
ζητούμενο στους σχετικούς πίνακες 
εξοπλισμό. Κατά συνέπεια δεν είναι 
επιτρεπτή εκ του νόμου και ούτε 
αποδεκτή οποιαδήποτε απόκλιση/ 
τροποποίηση των προδιαγραφών που 
είναι ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ στο σύνολό τους.  
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απαιτουμένου από την διακήρυξη (είτε εξ’ αρχής 
είτε με αντικατάσταση ώστε πάντα να είναι 
εγκατεστημένος ένας επεξεργαστής) και μεγάλης 
ποικιλίας καρτών επέκτασης που αναφέρονται στο 
συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο. 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το τροφοδοτικό 
των 400 Watts υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού και την δυνατότητα επέκτασης του 
μηχανήματος και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε 
διευκρινίστε μας κατά πόσον είναι αποδεκτή η λύση 
του εν λόγω τροφοδοτικού διότι σε άλλη περίπτωση 
δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μας, δεδομένου 
ότι μεγαλύτερα του απαιτουμένου τροφοδοτικά 
χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα μηχανήματα, των 
οποίων η αξία υπερβαίνει κατά περισσότερο 50% 
τον προϋπολογισμό που έχει τεθεί για την 
συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

 
                                                                                                      Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης  

                      Πρόεδρος Δ.Σ. &           
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ΖΕUS/PROM/GRAMM/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & LAPTOPS ΣΕΛ 1-2 . 
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