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Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης»  

 

 Μετά από την επιστολή που λάβαμε από την εταιρία ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ στις 05/04/2011 με θέμα 

«Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με Απ. 6/2011 με θέμα το διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης» 

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες ζητούμενες διευκρίνησης στον ακόλουθο πινάκα: 

Α/Α Ζητούμενη Διευκρίνηση Απάντηση 

1 

Σελίδα 65, 

α/α 7.26: Μονάδα εύκαμπτου δίσκου - Επειδή λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, οι 

περισσότεροι διεθνώς αναγνωρισμένοι κατασκευαστές Η/Υ δεν διαθέτουν πλέον 

εσωτερικά μονάδες 3½  1.44ΜΒ FDD (floppy disk drive) παρακαλούμε διευκρινίστε εάν 

γίνονται αποδεκτές εξωτερικές (USB) μονάδες εναλλακτικά των εσωτερικών 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνονται δεκτά και 

εξωτερικά USB FDD 3 ½ 

 

2 

Σελίδα 68, α/α 7.35-7.42: Οθόνη 

α/α 7.35 (Να αναφερθεί κατασκευαστής/μοντέλο):   Παρακαλούμε   διευκρινίστε   εάν η 

ζητούμενη οθόνη πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους επιτραπέζιους 

σταθμούς εργασίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστεί με τους Η/Υ. 

3 

Σελίδα 68, α/α 7.35-7.42: Οθόνη 

α/α 7.38 (Φωτεινότητα >= 300 cd/m2): Επειδή λόγω συμμόρφωσης των 

κατασκευαστριών εταιρειών οθόνων με την πιστοποίηση Energy Saver 5.0, για να έχει η 

συσκευή χαμηλότερη 

κατανάλωση ρεύματος, αναγκάζονται να μειώσουν την φωτεινότητα των οθόνων τους 

σε 250 cd/m2. Για το λόγο αυτό, οι οθόνες 19" που διατίθενται πλέον στην αγορά έχουν 

φωτεινότητα μέχρι 250 cd/m2. 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνονται δεκτές και οι 

οθόνες με Φωτεινότητα <= 

250 cd/m2. 

4 

Σελίδα 68, α/α 7.35-7.42: Οθόνη 

α/α 7.40 (Χρόνος απόκρισης < 5 ms): Δεδομένου ότι δεν διατίθενται οθόνες με χρόνο 

απόκρισης μικρότερο από 5ms, ωστόσο διατίθενται οθόνες με χρόνο απόκρισης ίσο με 5 

ms παρακαλούμε εξετάστε εάν εκ παραδρομής έχει ζητηθεί «< 5 ms» αντί για «<= 5 ms» 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνονται δεκτές και οι 

οθόνες με χρόνο απόκρισης  

<= 5 ms. 

5 

Σελίδα 68, α/α 7.35-7.42: Οθόνη 

α/α 7,39 (Δυναμική αντίθεση >= 2000:1): Δεδομένου ότι πλήθος διεθνώς 

αναγνωρισμένων κατασκευαστών οθονών,  δημοσιεύουν την τυπική αντίθεση αντί της 

δυναμικής αντίθεσης, παρακαλούμε εξετάστε εάν η απαίτηση θα μπορούσε να 

επαναδιατυπωθεί ως «Δυναμική 

αντίθεση >= 2000:1 ή Τυπική αντίθεση >=800:1» 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνονται δεκτές και οι 

οθόνες με Δυναμική 

αντίθεση >=2.000:1 ή 

Τυπική Αντίθεση >= 800:1 



6 

Σελίδα 68, α/α 7.35-7.42: Οθόνη 

α/α 7.41  (Γωνία θέασης >=  170/170): Δεδομένου ότι πλήθος διεθνώς αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών οθονών 19", διαθέτουν γωνία θέασης 160/160, παρακαλούμε εξετάστε 

εάν εκ παραδρομής έχει ζητηθεί "170/170" αντί νια "160/160". 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνονται δεκτές και οι 

οθόνες με γωνία θέασης 

160/160 

7 

Σελίδα 70, α/α 8.26 και Σελίδα 72, α/α 9.25:  Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον σετ 

εκτύπωσης.   

Προς αποφυγή παρερμηνειών, προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως «2 επιπλέον σετ 

εκτύπωσης (κάθε σετ αποτελείται από τα toner όλων των χρωμάτων που δέχεται το 

μηχάνημα –black, magenta, yellow-) 

Σας διευκρινίζουμε ότι τα 

επιπλέον σετ για τους 

εκτυπωτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα αναλώσιμα 

μελανιά / τόνερ  του 

εκτυπωτή. 

 

Για το ΕΤΑΑ 

Διευθυντής Πληροφορικής 

 

Π. Καλδής 


