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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 

18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια 

εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της 

Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

Σχετ.: Τo με αριθ. πρωτ. 20747/22.10.2018 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων (ημερομηνία αποστολής στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 19/10/2018 και ώρα 16:41:00) 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της με αριθ. πρωτ. 

18585/27.09.2018 διακήρυξης, η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης 

απαντώντας σε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων που τέθηκε εγγράφως μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

 

Ερώτημα 1: Για το τμήμα Γ΄, στην παράγραφο 7.13 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται:« Για κάθε σύστημα να 

προσφερθούν επιπλέον 20 γνήσια τόνερ (χωρίς να έχουν υποστεί επαναγέμισμα (refill)) μαύρου χρώματος, 

απόδοσης >= 2000 σελίδων». Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες διαθέτουν τόνερ 

με πολύ μεγαλύτερη απόδοση σελίδων από τη ζητούμενη (2000 σελίδες). Από την συγκεκριμένη προδιαγραφή 

αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να εξασφαλίσει ότι μαζί με τα μηχανήματα θα παραλάβει και 

τον απαραίτητο αριθμό τόνερ για παραγωγή τουλάχιστον 40.0000 σελίδων, ως εκ τούτου προτείνουμε την 

τροποποίηση της ως εξής: 

«Για τα προσφερόμενα μηχανήματα του τμήματος Γ΄ να προσφερθούν επιπλέον γνήσια τόνερ (χωρίς να έχουν 

υποστεί επαναγέμισμα (refill)) μαύρου χρώματος, για την παραγωγή τουλάχιστον 40.000 σελίδων». 

Επιπλέον, και προκειμένου να είστε εξασφαλισμένοι προτείνουμε να ζητήσετε επίσης στην οικονομική προσφορά 

να αναφέρεται ρητώς ο αριθμός τεμαχίων τόνερ που θα συνοδεύουν κάθε μηχάνημα κατά την παράδοση, ο οποίος 

θα προκύπτει βάσει της παραγωγική δυνατότητας κάθε τόνερ και θα πιστοποιείται από τα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως στην τεχνική προσφορά. 

Απάντηση στο ερώτημα 1: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δε δύναται να τροποποιηθεί. Με κάθε προσφερόμενο 

φωτοτυπικό μηχάνημα θα πρέπει να προσφερθούν επιπλέον 20 γνήσια τόνερ (χωρίς να έχουν υποστεί 

επαναγέμισμα (refill)) μαύρου χρώματος και το κάθε ένα από τα τόνερ αυτά να έχει απόδοση >= 2.000 σελίδες. 
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Ερώτημα 2: Για το τμήμα Γ΄, στην παράγραφο 7.1 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται: «Δυνατότητα 

διαχείρισης εργασιών αντιγραφής / εκτύπωσης σάρωσης (μέσω control panel και S/W)». Παρακαλούμε όπως μας 

επιβεβαιώσετε ότι η παραπάνω περιγραφή αναφέρεται στους drivers του μηχανήματος και όχι σε επιπλέον λύση 

λογισμικού. 

Απάντηση στο ερώτημα 2: Η περιγραφή αναφέρεται στην δυνατότητα διαχείρισης των εργασιών (αντιγραφής 

/εκτύπωσης/σάρωσης) της συσκευής τόσο από το control panel όσο και μέσω web interface (ενσωματωμένου στη 

συσκευή). 

 

Ερώτημα 3: Για το τμήμα Γ΄, στην παράγραφο 7.5 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται: «Τυπική 

συνδεσιμότητα: 1 USB 2.0 ή καλύτερο, 1 Ethernet 10/100/1000». Προτείνουμε τη τροποποίηση της παραπάνω 

προδιαγραφής ως εξής: «1 x Θύρα USB 2.0 για εκτύπωση από /σάρωση σε USB DRIVE , 1 Ethernet 10/100/1000». 

Απάντηση στο ερώτημα 3: Η προδιαγραφή δε δύναται να τροποποιηθεί. Η τυπική συνδεσιμότητα πρέπει να είναι 1 

USB 2.0 ή καλύτερο, 1 Ethernet 10/100/1000. 

 

Ερώτημα 4: Για το τμήμα Γ΄, στην παράγραφο 7.7 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται: «Υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα: Windows XP/7/8/8.1/10 32/64 bits και Linux». Δεδομένου ότι η εταιρία Microsoft δεν 

υποστηρίζει πλέον την έκδοση του λειτουργικού συστήματος «XP» , προτείνουμε τη τροποποίηση της παραπάνω 

προδιαγραφής ως εξής: «Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8/8.1/10 32/64 bits και Linux». 

Απάντηση στο ερώτημα 4: Η προδιαγραφή δε δύναται να τροποποιηθεί. Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά 

συστήματα πρέπει να είναι Windows XP/7/8/8.1/10 32/64 bits και Linux 

 

 

 

Η αν. Προϊσταμένη 

 

 

Φλωρεντία Βοκοτούζη 
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