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ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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ΠΡΟΣ:  

 

 
 Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε. 
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

 Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Πληροφ.:  Παγκράτης Θεοφάνης 
Τηλ.       : 2661362726 
Mail       : itc@corfu.gov.gr  

  

 

Διευκρινήσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με Α.Π. 43261/30-12-2020  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020» 

 

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ.  507/8-1-2021 έγγραφο/αίτημα για διευκρινήσεις   της εταιρείας COSMOS COMPUTERS 

A.E.B.E. σχετικά με τον συνοπτικού διαγωνισμού με Α.Π. 43261/30-12-2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΊΩΝ 
ΝΉΣΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020» 

 
Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ.  507/8-1-2021  αιτήματος για διευκρινήσεις της εταιρείας 

COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. σχετικά με τον συνοπτικού διαγωνισμού με Α.Π. 43261/30-12-

2020  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΊΩΝ ΝΉΣΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020» σας ενημερώνουμε ότι : 

 
 
 
 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 1. Σταθμός Εργασίας Διοικητικών υπαλλήλων – τύπου A 
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 4. “Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Τύπου Intel i Core5 10th 
Generation ή καλύτερος Αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 15000, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU 
Mark”  
Παρακαλώ πολύ να μας διευκρινίσετε την διατύπωση του επεξεργαστή που ζητάτε, αν θέλετε δηλαδή επεξεργαστή Intel i 
Core5 10th Generation ή άλλον καλύτερο αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 15000, στο Passmark Benchmark, 
σε Average CPU Mark.  
Δηλαδή αν θα πρέπει να προσφερθεί επεξεργαστής intel i Core5 10th Generation ασχέτως benchmark ή άλλος, άλλου 
τύπου ή και άλλου κατασκευαστή αλλά οπωσδήποτε με επίδοση τουλάχιστον 15000, στο Passmark Benchmark, σε Average 
CPU Mark   
 
Απάντηση:  
 

Η ελάχιστή απαίτηση είναι ο Intel i Core5 10th Generation. Αποδεκτός γίνεται και 
επεξεργαστής αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 15000, στο Passmark 
Benchmark, σε Average CPU Mark.  
 



 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 2. Σταθμός Εργασίας Μηχανικού Τεχνικής Υπηρεσίας  – τύπου Β 
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 4. “Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Τύπου Intel i Core7 10th 
Generation ή καλύτερος Αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 16000, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU 
Mark”  
Παρακαλώ πολύ να μας διευκρινίσετε την διατύπωση του επεξεργαστή που ζητάτε, αν θέλετε δηλαδή επεξεργαστή Intel i 
Core7 10th Generation ή άλλον καλύτερο αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 16000, στο Passmark Benchmark, 
σε Average CPU Mark.  
Δηλαδή αν θα πρέπει να προσφερθεί επεξεργαστής intel i Core7 10th Generation ασχέτως benchmark ή άλλος, άλλου 
τύπου ή και άλλου κατασκευαστή αλλά οπωσδήποτε με επίδοση τουλάχιστον 16000, στο Passmark Benchmark, σε Average 
CPU Mark   
 
Απάντηση:  
 

Η ελάχιστή απαίτηση είναι ο Intel i Core7 10th Generation. Αποδεκτός γίνεται και 
επεξεργαστής αρχιτεκτονικής 64bit με επίδοση τουλάχιστον 16000, στο Passmark 
Benchmark, σε Average CPU Mark 

 
 
 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 2. Οθόνη – Monitor τύπου  Β 
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 10. “Σύνδεση (VGA, HDMI)”  
Δεδομένου ότι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας διαθέτουν όλοι θύρες Display Port και όχι HDMI, παρακαλώ πολύ να 
μας διευκρινίσετε αν θα γίνει αποδεκτό να προσφερθεί οθόνη με θύρες VGA & Display Port αντί για VGA & HDMI 
 
Απάντηση:  

Θα γίνεται αποδεκτή προσφορά οθόνης με θύρες VGA & Display Port ή VGA & HDMI. 
 
 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 8. Σχεδιογράφος  Plotter  
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 20. “ Να αναφερθούν: - Τα αναλώσιμα (π.χ. μελάνια κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την λειτουργία του υλικού, - Η παραγωγική ικανότητά για το κάθε είδος αναλωσίμου – (π.χ. σελίδες/μήνα), - Το 
ενδεικτικό κόστος προμήθειας για το κάθε είδος αναλωσίμου (Με παραπομπή στην Οικονομική Προσφορά)”  
Δεδομένου ότι στους Σχεδιογράφους Plotter τεχνολογίας Inkjet, η παραγωγική ικανότητα του κάθε αναλωσίμου δεν είναι 
σταθερή και έχει να κάνει με την ποιότητα εκτύπωσης, τον τύπο χαρτιού και άλλων παραγόντων, οι κατασκευαστές δεν δίνουν 
συγκεκριμένο αριθμό σελίδων ανά αναλώσιμο.  
Παρακαλώ πολύ το συγκεκριμένο τμήμα την προδιαγραφής “Η παραγωγική ικανότητά για το κάθε είδος αναλωσίμου – (π.χ. 
σελίδες /μήνα)” να γίνει προαιρετική  
 
Απάντηση:  

Στο συγκεκριμένο σημείο ζητάτε η αναφορά σχετικών πληροφοριών των αναλώσιμών 
υλικών. Το συγκεκριμένο σημείο κρίνεται προαιρετικό. 
 
 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 12. Projector  
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 2. “Πιστοποιήσεις CE MARK, EPEAT, ENERGYSTAR του προϊόντος” 
Δεδομένου ότι τέτοιου είδους προϊόντα όπως οι Projector δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις EPEAT & ENERGY STAR παρακαλώ πολύ 
οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις να διαγραφούν ή να γίνουν προαιρετικές  
 
Απάντηση:  

Στη συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν είναι απαιτητές EPEAT, ENERGYSTAR. Να 
αναφερθούν  άλλες πιθανές πιστοποιήσεις του υλικού. 
 
 
 
Ερώτηση:  
ΕΙΔΟΣ 16. Σκληρός Δίσκος Τύπου HDD   
Συγκεκριμένα στο παραπάνω είδος, υπάρχει η προδιαγραφή 6. “Form Factor 2.5'' 



Δεδομένου ότι οι δίσκοι μεγέθους 2,5” προορίζονται για Notebook και πλέον τείνουν να αντικατασταθούν από τους SSD, σε 
συνδυασμό και με την προδιαγραφή 4. “Ταχύτητα Περιστροφής ≥ 7200 rpm”, καθιστούν την εύρεση του συγκεκριμένου 
δίσκου εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα ακριβή 
Παρακαλώ πολύ να μας διευκρινίσετε αν πραγματικά θέλετε αν θέλετε δίσκους 2,5” για Notebook όποτε και σε αυτή την 
περίπτωση παρακαλούμε να τροποποιήσετε την προδιαγραφή 4. Από “Ταχύτητα Περιστροφής ≥ 7200 rpm” σε “Ταχύτητα 
Περιστροφής ≥ 5400 rpm” ή αν θέλετε δίσκους 3,5” για Η/Υ.  
Απάντηση:  

Θα γίνεται αποδεκτή προσφορά και για υλικά δίσκων 3,5’’ για Η/Υ . 
 
 
 

Οι ανωτέρω αλλαγές δεν είναι ουσιώδεις, ώστε να συνιστούν τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών. 

 
Ερώτηση:  
Επίσης παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε την απαίτηση κατάθεσης προσφοράς για το ΣΥΝΟΛΟ των ειδών,  όπως 
αναγράφεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων του τεύχους διακήρυξης σελ 55 Άρθρο 2ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των περιγραφόμενων υλικών. Η σύμβαση θα 
ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος 
και στο σύνολο της προσφοράς, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και δεν υπερβαίνονται οι τιμές 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
Απάντηση:  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης αναφέρεται «Κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας 
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά 
ζητούμενο είδος (χαμηλότερη τιμή).» (Απόφαση Οικονομικής επιτροπής 46-3/2020 ΑΔΑ 
Ψ24346ΜΓ2Α-ΛΛΗ ) 
 

 

Με εντολή Δημάρχου ο αναπλ. 
προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 
 
 
 
 

Πίτσας Ευάγγελος 
ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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