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Τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε

ενδιαφερόμενο της Διακήρυξης 01/2020 IOU

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προµήθειας νέου και

αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού

εξοπλισμού στα ακαδηµαϊκά τµήματα Καβάλας

και Δράµας του Δ|.ΠΑ.Ε για το Τμήμα 1

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου A» με

συστηµικό αριθµό ΕΣΗΔΗΣ 85305

Θέµα: Απάντηση σε διευκρινιστικές 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 01/2020 για το Τμήµα 1

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου A» µε συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85305 (Κωδικός

έργου στο ΟΠΣ: 5041812)

1. Ερώτηση οικονομικού φορέα

ΤΜΗΜΑ 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου A

Προδιαγραφή 6.9 Ρ52 x 2 θύρες. Λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, οι περισσότερες πλέον μητρικές κάρτες

(Motherboard) δεν διαθέτουν θύρες Ρ52 καθώς όλες οι συσκευές σύνδεσης και ιδιαίτερα τα Μηκτρολόγια και τα

ποντίκια έχουν σύνδεση USB. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνει αποδεκτή µητρική κάρτα που δεν

διαθέτει θύρες Ρ52

Προδιαγραφή 7.2 Εξωτερική" κάρτα γραφικών 3D Quadro P2000, 5GB, 4 DP ή αντίστοιχης. Παρακαλούμε να μας

διευκρινίσετε τι θα γίνει αποδεκτό ως αντίστοιχη κάρτα γραφικών. Π.χ. µια κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GTX

1660 η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες μετρήσεις σε διάφορα sites να είναι ανώτερη σε επιδόσεις συνολικά και η

οποία θα έχει ίδια ή και περισσότερη μνήµη από τα αιτούμενα SGB αλλά με διαφορετικές θύρες από τις αιτούμενες

4DP, όπως πχ 3DP & 1HDMI, οι οποίες είναι πιο συνήθεις θύρες και σας δίνουν πιο µεγάλη ευελιξία σύνδεσης με

οθόνες.

1. Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής

Για προδιαγραφή 6.9 Ρ52 X 2 θύρες: Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μητρική κάρτα που δεν

διαθέτει θύρες Ρ52 εφόσον χορηγηθεί συμβατός αντάπτορας που μετατρέπει τη θύρα USB σε

Ρ52.

Για προδιαγραφή 7.2. Εξωτερική κάρτα γραφικών 3D Quadro P2000, 563, 4 DP ή αντίστοιχης.

Εφόσον πληρούνται (ή υπερπληρούνται) τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά και αναφέρεται στις

τεχνικές προδιαγραφές «ή αντίστοιχης», θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή µια κάρτα γραφικών με

θύρες 3DP & 1HDMI
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