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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
Θ Ε Μ Α  : Διευκρινήσεις επί της με αριθμό 1/2020 προκήρυξης 

ΣΧΕΤ. : Η από 08/05/2020 επιστολή σας (μέσω email)  

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας αναφέρουμε τα εξής : 

Σελ. 19 της διακήρυξης παρ. 2.1.4  «ΓΛΩΣΣΑ» 

 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. 

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση ενημερωτικών 

φυλλαδίων. Ο ανωτέρω όρος αφορά την περίπτωση που κάποιος υποψήφιος καταθέσει 

ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια. Τότε αυτά θα συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. Εάν δεν συνοδεύονται δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Σελ. 73 της διακήρυξης «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» 

 Ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να παρευρίσκεται σε 

συναντήσεις που θα καλείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας. 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. 

 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. 

Οι ανωτέρω όροι δεν αφορούν κάποια προγραμματισμένη συνάντηση. Σε περίπτωση όμως 

που παρουσιαστεί πρόβλημα στην λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών, κατά το στάδιο 

εγκατάστασης, ίσως απαιτηθεί η παρουσία του αναδόχου για την λύση του προβλήματος. 

Σ΄ αυτή την περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης του αναδόχου θα βαρύνουν τον ίδιο.    

 

Τμήμα Β / Είδος 1 SERVER 

Παράγραφος Γ 2 / Παράγραφος Γ 3 / Παράγραφος Δ 4  

 Η ελάχιστη χωρητικότητα του κάθε SSD δίσκου είναι το 1 ΤΒ. Αυτή η τιμή δεν είναι 

απόλυτη, καθώς δίσκοι με ονομαστική χωρητικότητα 950 GB και άνω θεωρούνται επίσης 1 

ΤΒ. Συνεπώς, δίσκος SSD με ονομαστική χωρητικότητα 960 GB γίνεται δεκτός. 

Οι HDD δίσκοι του Server απαιτείται να είναι αρχιτεκτονικής SAS. Η αρχιτεκτονική NL SAS αν 

και ονομαστικά μοιάζει με τον SAS, ουσιαστικά δεν είναι. Οπότε αυτού του είδους οι δίσκοι 

δεν γίνονται δεκτοί. 
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Σχετικά με το χαρακτηριστικό «θύρα VGI/DVI/HDMI» με απαίτηση >= 1, απαιτείται ο Server 

να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα είτε αυτή θα είναι VGI είτε DVI είτε HDMI, δεν απαιτείται 

να υπάρχουν και οι τρεις. Αρκεί την ίδια θύρα να υποστηρίζει και η προσφερόμενη οθόνη. 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

  Μαυροματίδης Δημήτριος 
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