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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 8565/24.11.2020 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΑΡ. ΔΙΑΚ. 

7747/29-10-2020, 

Αναφορικά με τον άνω Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των όριων για το έργο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αρ. 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101575,1 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η 

Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ. σας γνωστοποιούμε ότι,  

α) εγκρίνεται το επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής και  

β) ενόψει της  αλλαγής  επί των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν κάτωθι, της 

σπουδαιότητας και του ύψους του αντικείμενου και της ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας που 

πρέπει να επιδειχθεί για ένα τόσο μεγάλο έργο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τη μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού για την ημέρα Δευτέρα, 

07/12/2020 και ώρα 11.00 πμ προκειμένου να παρασχεθεί εύλογη προθεσμία στους 

υποψηφίους Αναδόχους, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις παρασχεθείσες 

διευκρινίσεις, των αλλαγών επί των τεχνικών προδιαγραφών και στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Επιπλέον στα συνημμένα του διαγωνισμού έχει ενημερωθεί το παράρτημα I με τους πίνακες 

συμμόρφωσης. 

 Αντίστοιχα, η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 11/12/2020 και ώρα 11.00. 

Επισημαίνεται στους υποψήφιους ότι αντιστοίχως παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών καθώς επίσης και ο χρόνος της εγγύησης συμμετοχής, που αναφέρονται στα 

έγγραφα του ως άνω Διαγωνισμού. 

Η παρούσα απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ και στο site της ΔΑΕΜ Α.Ε. 

                                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

          Κατ ΄εξουσιοδότηση του Δ.Σ.  

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

                                                                  Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΑΕΜ Α.Ε. 
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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

 

 
Στην Αθήνα και στα γραφεία της ΔΑΕΜ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό Λιοσίων, αρ. 22, την 

24η  Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια 
πεντακοσίων (500) επιτραπέζιων Η/Υ, πεντακοσίων (500) οθονών και πενήντα (50) φορητών 
Η/Υ για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων»,  συνεδρίασε για να αποφανθεί επί των 
ερωτήσεων  των ενδιαφερόμενων υποψήφιων οικονομικών φορέων. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις και επισημάνσεις των ενδιαφερόμενων υποψήφιων 
οικονομικών φορέων και οι απαντήσεις της επιτροπής του διαγωνισμού:  

 
1. Στον Πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στην κατηγορία 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ και τεχνική προδιαγραφή 1.1.3 «Μονάδα τροφοδοσίας 

≥480W» παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό να αλλάξει η προδιαγραφή σε 

«Μονάδα τροφοδοσίας ≥200W» δεδομένου ότι οι προδιαγραφές του Η/Υ δεν 

περιλαμβάνουν κάποιο υλικό υψηλών απαιτήσεων ισχύος (όπως κάρτα γραφικών ή 

επεξεργαστή υψηλής απόδοσης) ώστε να δικαιολογεί τροφοδοτικό μεγάλης ισχύος και 

επίσης για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και περισσότεροι επώνυμοι 

κατασκευαστές. 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτό η ισχύς της μονάδας τροφοδοσίας μπορεί να είναι ≥180W 

 

2. Στον Πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στην κατηγορία 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ και τεχνική προδιαγραφή 1.2.7 «HDMI, D-SUB, 1RJ-45, 1 

ακουστικών, 1 έξοδος ήχου, 1 μικροφώνου» παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι 

αποδεκτό να αλλάξει η προδιαγραφή σε «HDMI, DisplayPort, D-SUΒ, 1 RJ-45, 1 combo 

ακουστικών/μικροφώνου, 1 έξοδος ήχου» δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι επώνυμοι 

κατασκευαστές πλέον ενοποιούν την έξοδο ακουστικών και την είσοδο μικροφώνου σε 

μια combo υποδοχή. 
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Απάντηση: 

Είναι αποδεκτό να περιλαμβάνονται είτε μια (1) έξοδος ήχου και μια (1) είσοδος 

μικροφώνου είτε μια combo υποδοχή με ενοποιημένη την έξοδο ακουστικών και την 

είσοδο μικροφώνου. 

 

3. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της συμμόρφωσης του με τα διεθνή 

περιβαλλοντικά και ενεργειακά πρότυπα του προσφερόμενου εξοπλισμού, 

προτείνουμε την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής στην κατηγορία 1. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ: «Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να 

διαθέτει πιστοποιητικό CE, Energy Star, EPEAT» 

Απάντηση: 

Δεν γίνεται αποδεκτό. Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να προσφέρει τον εξοπλισμό 

που επιθυμεί, ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προκήρυξης. 

 

4. Στον πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στην κατηγορία 4. ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ και τεχνική προδιαγραφή 1.5.3 «Integrated HD/IR 

camera» παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό να αλλάξει η προδιαγραφή σε 

«Integrated HD camera» για να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι επώνυμοι 

κατασκευαστές. 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτό. Προστίθεται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή και ως εκ τούτου 

μετατρέπεται σε «Integrated HD/IR ή HD camera» . 

 

5. Στον πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στην κατηγορία 4. ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ και τεχνική προδιαγραφή 1.5.4 «Integrated Speakers και 

Dual Microphone» παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό να αλλάξει η 

προδιαγραφή σε «Integrated Speakers και Microphone» για να μπορέσουν να 

συμμετάσχουν περισσότεροι επώνυμοι κατασκευαστές. 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτό. Προστίθεται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή και ως εκ τούτου 

μετατρέπεται σε «Integrated Speakers και Dual Microphone ή Microphone». 

 

6. Στο Μέρος Β’ – Πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξής σας και συγκεκριμένα στον 

Επιτραπέζιο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, στο 1.4.3. που αναφέρεστε στο interface του 

σκληρού δίσκου, ζητάτε σύνδεση SATA 6Gb/s κάτι που δεν συμβαδίζει με το 1.4.2. στο 
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οποίο αναφέρεστε στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων Read/Write (Mb/s) ζητώντας 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1000 Mb/s και στο Read όσο και στο Write όταν η μέγιστη 

ταχύτητα Read και Write στο παραπάνω interface είναι 600 Mb/s. 

Απάντηση: 

Γίνεται αποδεκτό. Η προδιαγραφή: «1.4.2 Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων 

Read/Write(MB/s) ≥ 1000/≥ 1000» τροποποιείται ως εξής: «1.4.2 Ταχύτητα Μεταφοράς 

δεδομένων Read/Write(MB/s) ≥ 500/≥ 500». 

 

7. Στις τεχνικές προδιαγραφές, στους επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

αναφέρετε ότι απαιτείται: "Μονάδα τροφοδοσίας ≥480W" Εντούτοις, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που ζητάτε καλύπτονται επαρκέστατα από εξοπλισμό με Μονάδα 

τροφοδοσίας=280W, η οποία είναι και φιλικότερη για το περιβάλλον (χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν με την σχετική 

βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι δηλαδή το μηχάνημα θα λειτουργεί άριστα με 

Μονάδα τροφοδοσίας 280W, το εν λόγω μηχάνημα γίνεται δεκτό. 

Απάντηση: 

Η ισχύς της μονάδας τροφοδοσίας μπορεί να είναι ≥180W. 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών : 
 

1. Κυπαρίσης Νικόλαος, Υποδιευθυντής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που 
ενεργεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μπαρμπαγιώργης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος  Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης που 
ενεργεί ως μέλος της Επιτροπής 
3. Σκιαδάς Απόστολος, Προϊστάμενος  Τμήματος διαχείρισης συστημάτων και ασφαλείας, 
που ενεργεί ως μέλος της Επιτροπής 
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