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ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ »  

Παρακάτω δίνονται αναλυτικές απαντήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στα διευκρινιστικά ερωτήματα που παρελήφθησαν από τις 30/9/2011 έως σήμερα μέσω 

email. 

 

 Ερώτημα A.1 
Για τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην ομάδα Δ απαιτείται η προσκόμιση CE 
Mark; Ο εξοπλισμός που περιγράφεται αφορά λογισμικό και τα λογισμικά δεν 
φέρουν CE 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σωστή παρατήρηση.  Η Σήμανση CE που ζητείται στις γενικές απαιτήσεις αφορά 
προδιαγραφές υλικού και επομένως δεν ζητείται για το λογισμικό.  
 
 

 Ερώτημα A.2 
Στην ομάδα Ε παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τους τύπους/μοντέλα των 
συσκευών που περιγράφονται στα σημεία Ε.2.12 και Ε.2.13. Σε περίπτωση που αυτά 
δεν είναι διαθέσιμα, ζητούμε μια μικρή περιγραφή αυτών και τη λειτουργικότητας 
τους. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η περιγραφές Ε.2.12 και Ε.2.13 αφορούν κυρίως συσκευές που θα προμηθευτεί το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ίδιου διαγωνισμού και συγκεκριμένα αναφέρεται στα 
είδη Γ.2 και Γ.3 αντίστοιχα. 
 
 

 Ερώτημα A.3 
Στην ομάδα Ε παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το λειτουργικό σύστημα στο οποίο 
πάνω θα εγκατασταθεί το ΝΝΜ (HP OpenView). 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το NNM θα εγκατασταθεί σε Windows Server 2008. 
 
 

 Ερώτημα A.4 
Στην ομάδα Γ στο σημείο Γ.5.4 απαιτείται η αποστολή δείγματος, θεωρούμε η 
αποστολή δείγματος    είναι σκόπιμο να  πραγματοποιηθεί  μετά την φάση των 
δικαιολογητικών  (σύνταξη   πρακτικού   1ου  σταδίου)  και  συγκεκριμένα   κατά  το 



άνοιγμα του τεχνικού φακέλου (2° στάδιο). Παρακαλούμε όπως διευκρινίστε εάν 
ισχύει κάτι διαφορετικό. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σωστά. Είναι καθαρά ευθύνη του διαγωνιζόμενου (τα δείγματα) να έχουν φθάσει στο 
πρωτόκολλο εγκαίρως για να τα έχει η Επιτροπή για τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης. 
 
 

 Ερώτημα B.1 
Έξοδα δημοσίευσης:  «…βαρύνουν τον ανάδοχο, με την επιφύλαξη για τροποποίηση λόγω 
αναμενόμενης σχετικής νομολογίας.»  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η 
προαναφερόμενη τροπολογία, ποιο θα είναι το κόστος των εξόδων δημοσίευσης;. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Παραπέμπουμε στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.  Σας πληροφορούμε δε, ότι το συνολικό 
κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτό 
προέκυψε κατόπιν προκοστολόγησης που διενεργήσαμε, προ της δημοσίευσής της, 
ανέρχεται στα 722,75€, ποσό το οποίο θα επιμεριστεί σε κάθε ανάδοχο αναλογικά του 
συμβατικού κόστους των ειδών των οποίων η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε καθένα από 
αυτούς. 
 
 

 Ερώτημα B.2 
Έχοντας ως δεδομένο το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων (100%) για την 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, ζητούμε να μας διευκρινίσετε αν οι απαραίτητες 
τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές για την περαιτέρω αξιολόγηση και 
εφόσον δεν καλύπτονται, η προσφορά είναι επί ποινή απόρριψης; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Παραπέμπουμε στο Άρθρο 20 «Κριτήρια ανάθεσης- Αξιολόγηση προσφορών» του  Π.Δ. 
118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07):  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση,  δεδομένων των 
υφιστάμενων συνθηκών και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που ορίζει η 
αναλυτική διακήρυξη. 

 


