
              

 
                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  26 / 10  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 35246 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στη διαύγεια & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και λογισμικών για το έτος 2017 ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 101/2017 (ΑΔΑΜ) «17REQ002036289 2017-10-04» σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 34349 / 19 – 10 – 2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC002115018 2017-10-19» για την 

Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και 

λογισμικών για το έτος 2017. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Τα ερωτήματα που τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από υποψήφιους προμηθευτές για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης (αριθ. εσωτ. πρωτ. του Δήμου 34960/24-10-2017 και 34962/24-10-2017). 

5. Τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την 26/10/2017. 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 Όσον αφορά το ερώτημα/επιβεβαίωση εάν ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει 

προσφορά για οποιοδήποτε είδος επιθυμεί και η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει 

τιμής και συγκεκριμένα χαμηλότερης τιμής κατ’ είδος, σας διευκρινίζουμε πως βάσει της αριθ. 285/2017 

απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και των όρων της διακήρυξης, άρθρο 8 παρ. 14, «ο 

υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για οποιοδήποτε είδος επιθυμεί και η κατακύρωση 

θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος». 

 
 Όσον αφορά το ερώτημα πως θα κατατεθεί προσφορά για τα είδη 1,2,3 & 9 (Λόγω του 

γεγονότος πως συγκεκριμένα για τα είδη 1 & 2 που είναι οι Η/Υ, περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης 

και τα είδη 3 & 9, δηλαδή το λειτουργικό σύστημα Windows και το Office). Αν κάποια εταιρία δηλαδή, δεν 

θέλει να συμμετέχει στα είδη 3 & 9, πως θα απαντήσει στον πίνακα συμμόρφωσης των PC στην απαίτηση για 

Windows & Office. Επιπλέον σε ότι αφορά το office ποια έκδοση επιθυμεί ο Δήμος διότι όπως 

αναφέρεται στη μελέτη στο είδος 1 ζητείται έκδοση MS Office 2016, ενώ στο είδος 2 Office 365 (το οποίο 

είναι συνδρομητικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν αναφέρεται) και στο είδος 9 ζητάτε 

Office 2016, σας διευκρινίζουμε πως τα PC θα πρέπει να περιλαμβάνουν προ εγκατεστημένα Windows και 
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Office και τα είδη 3 και 9 είναι επιπλέον άδειες Windows και Office για άλλα PC που υφίστανται στην 

υπηρεσία μας. Όσον αφορά την έκδοση Office ζητείται για όλα τα είδη Office 2016.  

 

 Όσον αφορά το ερώτημα/διευκρίνιση για την υποβολή του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

(Στην παρ. 6 του Άρθρου 8 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών 

στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς». Όμως στην παρ. 15 του είδους Εκτυπωτής Laser 

έγχρωμος όπως επίσης και στην παρ. 22 του είδους Πολυμηχάνημα, ζητείται να αναφερθεί στην τεχνική 

προσφορά «Το ενδεικτικό κόστος προμήθειας για το κάθε είδος αναλωσίμου»).  Σας διευκρινίζουμε πως η 

απαίτηση στην παράγραφο 15 του είδους Εκτυπωτής Laser  έγχρωμος, όπως επίσης και στην παράγραφο 22 

του είδους Πολυμηχάνημα να αγνοηθεί και να τηρηθεί η παράγραφος 6 του Άρθρου 8. 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα/διευκρίνιση εάν για το είδος «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με 

επεξεργαστή INTEL core i3 ή ισοδύναμο» και συγκεκριμένα στις παρ. 25 & 26 το σύμβολο της απαίτησης 

είναι σωστά το “>” (μεγαλύτερο) ή το σωστό είναι “≥” (μεγαλύτερο ή ίσο), καθώς κανένα PC δεν έχει 

παραπάνω από 1 παράλληλη θύρα (>1), σας διευκρινίζουμε πως το σωστό σύμβολο είναι ≥ (μεγαλύτερο ή 

ίσο). 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα/διευκρίνιση εάν για το είδος «Εκτυπωτής Laser έγχρωμος» ζητείται 

έγχρωμος εκτυπωτής, καθώς από τις προδιαγραφές δεν είναι σαφές, σας διευκρινίζουμε πως ζητείται 

έγχρωμος εκτυπωτής. 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα/διευκρίνιση εάν οι θύρες των Η/Υ που αναφέρονται στη σχετική μελέτη  

είναι απαραίτητες με ποινή αποκλεισμού και εάν στις θύρες Ποντικιού και πληκτρολογίου γίνονται 

αποδεκτές μόνο οι ps/2 ή και οι usb, σας διευκρινίζουμε πως γίνονται αποδεκτές ως θύρες και οι ps/2 ή και 

οι usb 

 

 Επίσης διευκρινίζεται όσον αφορά την υποβολή του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), σας αναφέρουμε πως αναφέρεται λανθασμένα στις σελ. 1 και 4 «Υποβολή προσφορών για το σύνολο 

της προμήθειας» και θα πρέπει να διορθωθεί/συμπληρωθεί αναλόγως με τα είδη/ομάδες για τα οποία θα 

υποβληθεί προσφορά. 

 

 Τέλος σας διευκρινίζουμε πως θα πρέπει υποβληθεί προσφορά για γνήσια ανταλλακτικά / νέας 

κατασκευής Η/Υ και όχι ανακατασκευασμένα υλικά. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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