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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κτ. Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστήμιου,
81100 Μυτιλήνη
Τηλ.2251036004, Φαξ 2251036159

Μυτιλήνη, Τετάρτη 15.04.2015
Αριθ. Πρωτ: 2406

ΠΡΟΣ:
COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.
ΚΟΙΝ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρίνισης επί της Διακήρυξης 963/2015 του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο»»
.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 963/2015 Διακήρυξη-ΟΜΑΔΑ Α (α/α συστήματος 7134)
β) Η με αριθμ. πρωτ. 963/2015 Διακήρυξη-ΟΜΑΔΑ Λ (α/α συστήματος 7147)
γ) Τα με αριθμ. πρωτ. εισ. 2403/15.04.2015, 2404/15.04.2015 και 2405/15.04.2015
ερωτήματα της εταιρείας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.»

Σε απάντηση των αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, που τέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το διαγωνισμό του θέματος, με α/α συστήματος 7134 και 7147,
σας κοινοποιούμε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους συντάκτες των τεχνικών
προδιαγραφών:
 Ερώτημα 1
Στην Ομάδα Ειδών Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα στα
είδη Α.1 (παράγραφος Α.1.29),Α.6 (παράγραφος Α.6.31), Α.7 (παράγραφος Α.7.34),
υπάρχει απαίτηση για ποντίκι Τύπος Laser >=5 (ή >=4 στο είδος Α.7) πλήκτρων με ροδάκι
κύλισης.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτό ποντίκι
optical με >=5 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης ή ποντίκι Laser με >=3 πλήκτρων με ροδάκι
κύλισης.
 Απάντηση 1
Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει.
 Ερώτημα 2
Στην Ομάδα Ειδών Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (α/α συστήματος

7134) και συγκεκριμένα στο είδος Α.14 (παράγραφος Α.14.4), υπάρχει απαίτηση
για επεξεργαστή με Συχνότητα > = 1,66 GHz. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του
κατασκευαστή του προϊόντος (https://www.apple.com/gr/macbook-air/specs.html), ο
εγκατεστημένος επεξεργαστής Intel Core i5 έχει συχνότητα 1.6GHz και όχι 1.66GHz
που μάλλον εκ παραδρομής αναφέρει ο πίνακας συμμόρφωσης ειδών.
 Απάντηση 2
Στην αναφερόμενη τεχνική προδιαγραφή η απαιτούμενη συχνότητα είναι «Συχνότητα > =
1,6 GHz» και όχι «Συχνότητα > = 1,66 GHz» η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές.
 Ερώτημα 3
Στην Ομάδα Ειδών Λ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (α/α συστήματος
7147) και συγκεκριμένα στο είδος Λ.2 (παράγραφος Α.2.10), υπάρχει απαίτηση για
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0, Bluetooth, sd card slot.
Λόγω του ότι δεν υπάρχει καμία ταμπλέτα που να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές με
θύρα USB 3.0, παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή ταμπλέτα που να
καλύπτει πλήρως τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει θύρα USB 2.0
 Απάντηση 3
Στην αναφερόμενη τεχνική προδιαγραφή εκ παραδρομής προστέθηκε το «3.0».
 Ερώτημα 4
Στην Ομάδα Ειδών Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα στο
είδος Α.3 (παράγραφος Α.3.9), υπάρχει απαίτηση για Φωτεινότητα οθόνης: >= 350cd/m2
(nits).
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή οθόνη που θα διαθέτει
φωτεινότητα 300cd/m2 (nits).
 Απάντηση 4
Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα απαντήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο Α.1.6
«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» «…..Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών
που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να
απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου….»

Ο Συντονιστής του Έργου

Γεώργιος Μάτσος

