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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις επί του Αντικειµένου Προµήθειας της ∆ιακήρυξης της Ανοικτής 

∆ιαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια 
φωτοτυπικών – εκτυπωτικών συστηµάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και συντήρησης αυτών, των ανταλλακτικών και των 
αναλώσιµων καθώς και των εργατικών διάγνωσης και αποκατάστασης 
βλαβών τους - Κωδικός Αναφοράς 5580» 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ :  
 
Ε1. Α.1.1.1. Το τρίτο bullet: (προσθήκη µπρίζας και γραµµών fax). ∆εν µπορεί να ισχύσει γιατί 

αφορά εργασίες απροσδιορίστου κόστους, καθώς δεν αναφέρεται ο αριθµός των σηµείων τα 
οποία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδοµές αλλά και το είδος των ελλείψεων µε 
αποτέλεσµα οι απαιτούµενες εργασίες είναι απροσδιορίστου κόστους και χωρίς δυνατότητα 
προϋπολογισµού των. Για τον λόγο αυτό είτε θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν τα σηµεία 
και οι απαιτήσεις είτε θα πρέπει οι υποχρεώσεις των υποδοµών να βαρύνουν τον πελάτη. 
 

Α1.Στην περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού χρειαστεί τα νέα 
µηχανήµατα να εγκατασταθούν σε παρακείµενες θέσεις, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη 
προέκτασης των δικτυακών καλωδιώσεων. Οι πιθανές προεκτάσεις (αν χρειαστεί) αφορούν το 
µέγιστο σε 7 σηµεία µε απαίτηση ανα σηµείο: 2x20m καλωδίου UTP Cat 5E, πρίζα δικτύου 
επίτοιχη διπλή, πλαστικό κανάλι επίτοιχο.  

 
Ε2. Α.1.1.1. Το πέµπτο bullet: θα πρέπει να διευκρινιστεί τι αφορούν τα παλαιά συστήµατα τα 

οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν. Οµοίως µε το παραπάνω πρόκειται για απροσδιορίστου 
κόστους εργασίες και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

 
A2. H µετακίνηση συστηµάτων αφορά 6 µηχανές φωτοτύπησης που βρίσκονται εγκατεστηµένες 

στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας (6ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης, Θεσσαλονίκη). Όλες οι 
µηχανές θα συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό σηµείο αποθήκευσης (Υπόγειο Κτιρίου), στο 
οποίο υπάρχει κεντρικός ανελκυστήρας µε πρόσβαση στον χώρο αυτό. 

 
Ε3. Α.1.1.2. Οι χρήστες είναι όλοι καταχωρηµένοι στο active directory; 
 
A3. Ναι. 
 
Ε4. A.1.2 Τα αναλώσιµα του plotter θα πρέπει να χρεώνονται χωριστά. Οι χρεώσεις αφορούν 

πάντοτε σελίδες Α4 ή Α3. Εδώ καθώς µπορεί να εκτυπωθεί διαφορετικού µήκους ή πλάτους 
χαρτί δεν υπάρχει διαθέσιµη τεχνολογία για χρέωση ανά εκτύπωση. Αντιστοίχως ο plotter δεν 
θα έχει χρέωση ανά εκτύπωση. 

 
A4. Τα αναλώσιµα του plotter δεν θα παρέχονται από τον ανάδοχο της συγκεκριµένης προµήθειας 

και οι εκτυπώσεις από τον plotter δεν προσµετρώνται στα σύνολα των αντιγράφων 
(έγχρωµων – ασπρόµαυρων). Τα αναλώσιµα του plotter θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 
Επιπλέον ∆ιευκρινίσεις: 
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∆1.  Τα προσφερόµενα συστήµατα δεν απαιτείται να είναι του ιδίου κατασκευαστή στο σύνολό 
τους. 
 
∆2. Στην αναφορά της παραγράφου Α.1.1.2. (σελ.4) δεύτερο bullet «Όλα τα παραδοτέα 
συστήµατα θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα», µε τον όρο «καινούργια» εννοείται 
ότι δεν επιτρέπεται τα συστήµατα να περιλαµβάνουν ανακατασκευασµένα τµήµατα ή τµήµατα από 
ανακυκλωµένα υλικά.  
 
∆3. Η αντιστοίχιση των συστηµάτων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Αντικειµένου 
Προµήθειας µε τα συστήµατα που αναφέρονται στην «Αναλυτική Οικονοµική Προσφορά» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης, είναι: 
 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(CPV: 30120000-6) 

Α/
Α 

Προσφερόµενα Προϊόντα – 
Υπηρεσίες 

Ποσότητατα 
(1) 

Αντιστοιχία µε 
Πίνακα 

Συµµόρφωσης 

1 

Έγχρωµο (Color Laser A3) 
φωτοτυπικό–scanner–Fax σε 
δίκτυο 
 

3 Β1 

2 

Έγχρωµο (Color Laser A3) 
φωτοτυπικό–scanner–Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β2 

3 

Έγχρωµο (Color Laser A4) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β3 

4 

Έγχρωµο (Color Laser A3) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

7 Β4 

5 

Ασπρόµαυρο (B&W Laser A3) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β5 

6 

Ασπρόµαυρο (B&W Laser A3) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β6 

7 

Ασπρόµαυρο (B&W Laser A3) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β7 

8 

Ασπρόµαυρο (B&W Laser A4) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

9 Β8 
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9 

Έγχρωµο (Color Laser A3) 
φωτοτυπικό – scanner – Fax σε 
δίκτυο 
 

1 Β9 

10 Plotter A0 InkJet σε δίκτυο 
 

1 Β10 

  
∆4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, στον πίνακα «Β8. Ασπρόµαυρο 
(B&W Laser A4) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (9 τεµάχια)», το σηµείο Nο 2 
αφορά “Μονόχρωµο Laser” ενώ εκ παραδροµής αναγράφηκε Έγχρωµο Laser. 

 
 
 
 
 

Αθ. Ιατρόπουλος 
∆ιευθυντής Ανάπτυξης Συστηµάτων 

& Τεχνολογιών 
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