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Θζμα: Διευκρινίςεισ επί τθσ διακιρυξθσ με ΑΔΑΜ 18PROC003482236 2018-07-25 

χετ. : Σο με αρ.3403/30.07.2018 ζγγραφο ερώτθμα τθσ εταιρείασ COSMOS 

BUSINESS SYSTEMS SA. 

 
Για τη με αρ.3333/25.07.2018 διακήρυξη (18PROC003482236) παρζχονται οι 
ακόλουθεσ διευκρινήςεισ: 

1. τθ ςελίδα 16, άρκρο 18, παράγραφοσ 18.3. αντικαθίςταται το πρϊτο 
εδάφιο ωσ ακολοφθωσ «Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςησ των υλικών μπορεί 
να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςησ, εικοςιπέντε (25) ημέρεσ, υπό τισ  προχποθζςεισ του άρθρου 206 
του ν. 4412/2016.», προκειμζνου να διευκρινιςτεί από την Αναθζτουςα Αρχή 
ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςησ που εκ παραδρομήσ δεν ςυμπεριελήφθη. 

2.  τθ ςελίδα 19, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, ΣΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ 
ΣΜΗΜΑ 5: ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΜΕ ΟΘΟΝΗ - ΟΜΑΔΑ 
Αϋ- ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ για τα χαρακτηριςτικά Η/Τ 
και τισ προδιαγραφζσ που αφοροφν: 

α) την Κάρτα Δικτφου ιςχφει η προδιαγραφή ωσ ζχει για 1X 802.11bgn  + 
Bluetooth 4.0 ή καλφτερη. 
β) τισ Παροχζσ ειςόδου/εξόδου αντικαθίςταται ή απαιτοφμενη 
προδιαγραφή ωσ ακολοφθωσ:  
« ≥ 1 x VGA, , 1 x Display Port1.2, HDMI 1.4, 2 Line-in (stereo/microphone), 
2 Line-out (headphone/speaker), x RJ45» δηλ. απαλείφεται το 1 x ; που εκ 
παραδρομήσ ζμεινε ςτη διακήρυξη. Επιπλζον, είναι αυτονόητο ότι μπορεί 
να γίνει αποδεκτό 1 line out ςτο μπροςτινό μζροσ για ακουςτικά universal 
audio jack και 1 line out πίςω για ηχεία ή ακουςτικά. 

3. τθ ςελίδα 20, ΟΜΑΔΑ Β’ – ΟΘΟΝΗ για τα χαρακτηριςτικά Η/Τ και τισ 
προδιαγραφζσ που αφοροφν: 
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α) το Βάκοσ Χρώματοσ η αιτοφμενη προδιαγραφή για 24bit αντιςτοιχεί ςε 
16,7 εκατομμφρια χρϊματα 
β) τον Ήχο η αιτοφμενη προδιαγραφή ιςχφει ωσ ζχει, δηλ. γίνονται δεκτά 
μόνο ενςωματωμζνα ι προςαρμόςιμα θχεία και όχι επιτραπζηια.  Η 
απαίτηςη για ≥5W αφορά μόνο ςτα ενςωματωμζνα. 

4. τθ ςελίδα 21, ΣΜΗΜΑ 2: ΦΟΡΗΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ςτην απαιτοφμενη 
προδιαγραφή για τον Ήχο προςτίθεται η φράςη «ι αντίςτοιχθ τεχνολογία»  

 
Σο παρόν να αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα για την ενημζρωςη των υποψήφιων 

αναδόχων. 
 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΡΟΤΧΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερικι Διανομι : 

1. Μζλη τησ επιτροπή διεξαγωγήσ διαγωνιςμϊν προμηθειϊν  και  παροχήσ 
γενικϊν   υπηρεςιϊν 

2. Σμήμα Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ για την ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα. 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνη του Σμήματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκησ) 

κ.α.α. 
Κωνςταντίνοσ Γκανάτςασ 
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