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Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2020
Προς
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Υπόψη: Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. Διακήρυξης 1/2020
Τμήμα Προμηθειών
Θέμα: Επιστολή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ σχετικά διαγωνισμό αρ. διακήρυξης 1/2020
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε
συνέχεια
της
μελέτης
της
διακήρυξης
1/2020
με
τίτλο
έργου
«Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη
Δυτική
Μακεδονία», προκειμένου να συμμετέχουμε, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω:
Παράγραφος 2.1.4 Γλώσσα
Στην σελίδα 19 της διακήρυξης υπάρχει ο όρος “Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα ‐
εταιρικά ή μη‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δεν μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.”
Σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, σε αυτόν τον όρο, αναφέρουν ότι τα ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τα τεχνικά φυλλάδια, τα οποία είναι πολυσέλιδα (μπορούν να φτάσουν και να
ξεπεράσουν και τις 200 σελίδες σε κάποιες περιπτώσεις) και περιέχουν ειδικούς όρους, είναι αδύνατον να
μεταφραστούν και ακόμα περισσότερο να αποτυπωθούν πλήρως στην Ελληνική Γλώσσα λόγω των διαφόρων
όρων τεχνολογίας. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνουν αποδεκτά τεχνικά φυλλάδια στην Αγγλική
γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
Στην Σελίδα 73 της διακήρυξης, Υπάρχει η παράγραφος “Λοιπές υποχρεώσεις”
Εκτός των άλλων όρων, υπάρχουν και οι παρακάτω:
-

Ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να παρευρίσκεται σε συναντήσεις που θα
καλείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

-

Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών, καθώς και κάθε παρεμφερές κόστος και
έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.

-

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα παρακολουθεί τη συνολική πορεία
υλοποίησης του έργου με την ομάδα έργου του και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή
πληροφορία και στοιχεία που τυχόν χρειάζεται, καθώς και να υποβοηθά την προώθηση των
εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

-

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται
και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και μόνο του εξοπλισμού (πλην της εγκατάστασης
λειτουργικών και κάποιων λογισμικών σε κάποια είδη, τα οποία θα γίνουν στους χώρους του κατασκευαστή ή
του προμηθευτή/αναδόχου) και όχι την φυσική παρουσία και εγκατάσταση του στους χώρους σας, δεν
κατανοούμε τους παραπάνω όρους και ως εκ τούτου, παρακαλούμε πολύ να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς
απαιτήσεις υπάρχουν από τον ανάδοχο και αν και κατά πόσο είναι υποχρεωτική η παρουσία του στους χώρους
εγκατάστασης του εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τυχών επιπλέον κόστη
μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κ.λ.π. των μηχανικών της εταιρίας μας.
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ΤΜΗΜΑ Β
Είδος 1. Server
Στην Παράγραφο Γ2., υπάρχει η απαίτηση για 3 δίσκους SSD >= 1TB ο καθένας.
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν και τοποθετούν στους Servers δίσκους Enterprise, οι
χωρητικότητες που διατίθενται είναι 480Gb, 960GB, 1,92TB, 3,84TB κ.ο.κ., παρακαλούμε πολύ να μας
διευκρινίσετε αν θα γίνουν αποδεκτοί, δίσκοι SSD 960GB έκαστος.
Αντίστοιχα στην Παράγραφο Γ3., υπάρχει η απαίτηση για δίσκους HDD >= 2,4 TB (SAS) ο καθένας.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνουν αποδεκτοί δίσκοι NLSAS
Στην Παράγραφο Δ4., υπάρχει η απαίτηση για θύρα VGA/DVI/HDMI >= 1.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η απαίτηση αφορά μία (ή περισσότερες) εκ των συγκεκριμένων θυρών.
Καταλαβαίνετε ότι οι Server γενικά δεν διαθέτουν ψηφιακές θύρες σύνδεσης καθώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης
και αξιοποίησης τους
Προκειμένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά, ζητούμε ευγενικά να μας
απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις μας το συντομότερο δυνατό.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.
Με εκτίμηση,
Για την COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.

Δημήτρης Δάφνης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

