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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (Γ) ΕΠΙ ΤΟΥ 5981/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
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 10/10/2011 έως σήμερα μέσω 

email. 

 

 Ερώτημα A.1 
Στο είδος Η/Η1/Η1.20 ζητείτε το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα να έχει ταχύτητα 30 
αντιγράφων Α4 και ταχύτητα 20 αντιγράφων Α3 το λεπτό, με ταχύτητα πρώτου 
αντιγράφου μικρότερη ή ίση από 6 δευτερόλεπτα. 
 
Η ζητούμενη ταχύτητα σε Α3 σε μηχανήματα 30 σελίδων το λεπτό δεν μπορεί να 
ξεπερνάει τις 17 σελίδες το λεπτό σε κανέναν από τους ανταγωνιστές μας ούτε και σε 
εμάς φυσικά. 
 
Θα πρότεινα για την συνέχεια του διαγωνισμού να μην είναι επί ποινή απόρριψης η 
συγκεκριμένη παράγραφος για την ταχύτητα σε Α3 εφόσον μάλιστα καλύπτονται οι άλλες 
δύο παράμετροι της συγκεκριμένης προδιαγραφής και να ισχύει προφανώς για όλους 
τους συμμετέχοντες. 
 
Σε συνέχεια των παρακάτω αναγραφόμενων και όπως καταλαβαίνετε όταν η σελίδα Α3 
είναι διπλάσια της Α4 άρα θα απαιτείται ο διπλάσιος χρόνος για να βγει μία σελίδα Α3 ή 
σε ένα λεπτό σε ταχύτητα Α4 30 σελίδων να βγαίνουν περίπου 15 σελίδες Α3. 
Μήπως  τυχόν έγινε κάποιο τυπογραφικό λάθος στις προδιαγραφές? 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Δεν υπάρχει λάθος επί της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Επιπρόσθετα δεν τέθηκε θέμα 
στο στάδιο της διαβούλευσης 
 
 

 Ερώτημα Β.1 
ΕΙΔΟΣ Θ4. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) 
 
Θ.4.24 Πολύ λεπτός επιτραπέζιος (Ultra-slim Desktop) 
 
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν όντως πρέπει να προσφέρουμε μοντέλο Ultra Slim 
Desktop καθώς αρκετές από τις προδιαγραφές δεν καλύπτονται (DIMM Slots, PCI Slots 



etc) στο συγκεκριμένο μέγεθος κουτιού σε αντίθεση με το Small Form Factor που 
καλύπτει το 99% των προδιαγραφών.  
Αυτό που δεν καλύπτετε ούτε στην μία αλλά ούτε και στην άλλη περίπτωση είναι το 
τροφοδοτικό  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι προδιαγραφές ισχύουν ως έχουν 
 

 Ερώτημα Β.2 
Θ.4.26 Ισχύς (W): ≥ 350 το οποίο καλύπτεται μόνο από κουτί Tower 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι να προσφέρουμε  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι προδιαγραφές ισχύουν ως έχουν 
 

 Ερώτημα Β.3 
ΕΙΔΟΣ Θ8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ 
Θ.8.7 Τουλάχιστον τέσσερα (16) GBytes σε Unbuffered DIMMs τύπου DDR3-1333, με 
υποστήριξη ECC 
Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε πόση μνήμη πρέπει να προσφέρουμε 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τυπογραφικό λάθος. 16GB είναι το σωστό. 
 

 

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

 


