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                                                          ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

 

Θέμα :«Μετάθεση Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού και Παροχή διευκρινίσεων επί 

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20181210/01-03-2018 Διακήρυξης»  

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών του Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 54911 μετατίθεται 

για τις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  

Κατόπιν τούτου, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών παρατείνεται έως τις 23 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

             

Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20181210/01-03-

2018 Διακήρυξης, διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

Ως προς την Ομάδα Α διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται «τεχνολογία ΑΜΤ», είναι 

αποδεκτή οποιαδήποτε ισοδύναμη τεχνολογία απομακρυσμένης διαχείρισης 

υπολογιστών (πχ. ενδεικτικά αναφέρονται DASH, ASF ή άλλη ισοδύναμη 

πλατφόρμα). 

 

Ως προς την Ομάδα Γ διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην τεχνική επάρκεια των 

υποψηφίων δεν υπάρχει απαίτηση ως προς το ελάχιστο χρονικό διάστημα 

προηγούμενης συνεργασίας με τον κατασκευαστή.  Επίσης όσον αφορά στην 

εγγύηση καλής λειτουργίας - συντήρηση διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο 

χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας είναι 5 έτη. Οι υπηρεσίες συντήρησης 

και παροχής αναλωσίμων ζητούνται και αξιολογούνται για τριετία. Πιθανή 

μελλοντική επέκταση πέραν των τριών ετών θα αποτελεί αντικείμενο νέας 

σύμβασης. 
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Σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση της Ομάδας Γ διευκρινίζεται ότι το 

«κόστος για τυχόν μελλοντική ένταξη πρόσθετης θέσης εργασίας στο σχήμα 

διαχείρισης εκτυπώσεων, ανά κατηγορία μηχανής (Α έως ΣΤ), περιλαμβανομένων 

τυχόν αδειών και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού για την ένταξη στο σχήμα 

διαχείρισης» είναι δεσμευτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο. Σε περίπτωση που το 

προσφερόμενο μοντέλο σταματήσει να διατίθεται, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 

στο ίδιο κόστος,  άλλο μηχάνημα του κατασκευαστή, ισοδύναμων προδιαγραφών, το 

οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα συντήρησης της Ομάδας Γ ισχύουν τα 

αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη.  

 

Ως προς την Ομάδα Ε διευκρινίζεται ότι ο καρτοδέκτης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου είναι τύπου Infineer 6255. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 20181210/01-03-2018 Διακήρυξης.  

 

 

 

                    Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης   
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