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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προς: Τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε

570 01 EMA): ενδιαφερόµενο της Διακήρυξης 01/2020 του

Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού προμήθειας νέου και

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας αναβάθμιση/συµπλήρωση εκπαιδευτικού

Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τµήματα Καβάλας

Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας και Δράμας του Δ|-ΠΑ-Ε για το Τμήμα 3 «HIV

Καβάλας Mini Tower» µε συστηµικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα 85280

Τηλ. 2510462216

e—maii: smitaki@teiemt.gr

Θέμα: Απάντηση σε διευκρινιοτικές ερωτήσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό

προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισµού στα

ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του Δ|.ΠΑ.Ε με α/α Διακήρυξης Ο1/2020

για το Τµήμα 3 «H/Y Mini Tower» µε συστηµικό αριθµό ΕΣΗΔΗΣ 85280 (Κωδικός

έργου στο ΟΠΣ: 5041812)

1. Ερώτηση οικονοµικού φορέα

Τµήμα 3. Η/Υ Mini Tower — Προδιαγραφή ΤΡΟΦΟΔ0Τ|ΚΟ - |ΣΧΥΣ Η τεχνολογική εξέλιξη και οι τελευταίοι,

σύγχρονοι κανονισμοί και περι6αλλοντικές ανάγκες για «Green Computing», οδηγούν ολοένα και συνεχώς

στην μείωση κατανάλωσης ρεύµατος των σύγχρονων προσωπικών Η/Υ. Προτείνουμε λοιπόν να αποδεχτείτε

και σύστημα προσωπικού Η/Υ του οποίου η ισχύς τροφοδοτικού ανέρχεται στα 210 Watt με ισάξια 85%

αποδοτικότητα (efficiency) και ταυτόχρονη κάλυψη όλων των λοιπών ζητουμένων προδιαγραφών σας.

1. Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής

Κατόπιν αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την ισχύ του τροφοδοτικού

θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή και χαμηλότερη ισχύς των 240 Watt εφόσον πληρούνται οι

λοιπές προδιαγραφές και μπορεί να υποστηρίξει ενεργειακά συνολικά το σύστηµα.

2. Ερώτηση οικονομικού φορέα

Τμήμα 3. Η/Υ Mini Tower — Προδιαγραφή ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ - EEO/JO] ZHMATOZ ON-BOARD Παρακαλούμε να

διευκρινίσετε αν θα γινόταν αποδεκτή η προσφορά συστήµατος, το οποίο περιλαμβάνει 2x Display Port θύρες

& 1x VGA θύρα για συμ6ατότητα με παλαιότερο εξοπλισμό. Οι θύρες Display Port μπορούν να υποστηρίξουν

μεγαλύτερο ρυθμό ανανέωσης από τη θύρα HDMI και καλύτερη παράλληλη συνδεσιμότητα με πολλαπλές

οθόνες σε σειρά (daisy‘chain). Av επιθυμείτε, παρόλα αυτά, την ύπαρξη θύρας HDMI, µπορούμε να

προσφέρουμε εξωτερικό αντάπτορα DP σε HDMI του ιδίου κατασκευαστή. Θα ήταν αποδεκτή από τη μεριά

σας η συγκεκριµένη λύση; Με τον τρόπο αυτό δεν θα αποκλείσετε επώνυμα και αξιόλογα μοντέλα της

επαγγελματικής σειράς υπολογιστών.

2. Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής

Στις Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειµένου και συγκεκριμένα στο

τµήμα 3, σελ. 101 της Διακήρυξης 01/2020 αναφέρεται:
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ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

On—board NAI

Εξοδοι σήματος on-board DP και HDMI

 

 
 

  
 

H προσφορά συστήµατος, το οποίο περιλαμβάνει 2x Display Port θύρες & 1x VGA θύρα σε

συνδυασμό µε εξωτερικό αντάπτορα από DP σε HDMI Θα µπορούσε να είναι µια αποδεκτή

λύση από µέρους μας.
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