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  Μαρούσι,  

                                            Αριθμ. πρωτ.:  
 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣτοΪλίδου, Σ. Γιαννακά                  
ΤΗΛ.: 210 – 2896777, 210 - 2896754       

FAX:  210 – 2821095                   
e – mail: sgiannaka@aspete.gr 
                                           
 
 
 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Θέμα: Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 

14813_2022/27-6-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με 

συστημικό αριθμό  163391 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

τη δημιουργία στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και 

την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων 

προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδομήντα  ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.050.570,39€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 
Σε απάντηση των ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα διακήρυξη 

διευκρινίζουμε τα εξής:  

 

Ερώτημα 1): Στο ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και συγκεκριμένα Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη αναφέρεται 
“Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού Προαιρέσεις”. Παρακαλούμε για τις 

διευκρινήσεις σας. 
Η λέξη προαιρέσεις που αναφέρεται στο λογισμικό αφορά την πιθανή επιλογή μεταξύ 
διαφορετικών τύπων αναβάθμισης εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι (software options). 

 

Ερώτημα 2): Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αναφέρεται «Ο ανάδοχος κατά την 
παράδοση και εγκατάσταση(όπου απαιτείται) του εξοπλισμού είναι 

υποχρεωμένος να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια 

εντός του χώρου του Ιδρύματος.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί 

αναλυτικά το τι ακριβώς απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις. 
Στην ΑΣΠΑΙΤΕ δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και προσωπικού. Εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και ειδικά των εκπαιδευτηρίων. 
Βλ.: https://www.elinyae.gr/themata-yae. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται έκτακτα 
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(όπως π.χ τα μέτρα προστασίας για τον covid-19) κοινοποιούνται όταν χρειαστεί τόσο στο 

προσωπικό και τους φοιτητές όσο και σε όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της σχολής 
όπως επισκέπτες, συνεργεία και προμηθευτές.  
 

Ερώτημα 3): Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ αναφέρεται ότι 

Εξαίρεση αποτελούν τα πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE κ.λπ.) τα 

οποία πρέπει να είναι επισυναπτόμενα ως επικυρωμένα αντίγραφα ή σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. 

Τα CE που συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, αποτελούν μέρος των 
τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών και όχι βεβαίωση ή ISO του 

κατασκευαστή. Κάτω από αυτό το πρίσμα παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα CE 

του προσφερόμενου εξοπλισμού μπορούν να προσκομισθούν και αυτά ως άπλα 

αντίγραφα. 

Ναι, τα CE του προσφερόμενου εξοπλισμού μπορούν να προσκομισθούν ως απλά 
αντίγραφα. 

 

Ερώτημα 4): Στην προδιαγραφή του Storage unit και συγκεκριμένα στο 

4.1.29.3 ζητείται CPU Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz. Παρακαλούμε 

διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτοί και τύποι CPU AMD Ryzen V1500 series ή 

ακόμα και τύποι CPU ίσων ή και καλύτερων προδιαγραφών; 
 

Θα γίνουν δεκτά εξαρτήματα ή υποσύνολα ή και ολόκληρα μηχανήματα των οποίων οι 

προδιαγραφές υπερέχουν αυτών που περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό. Να επισημάνετε 

στην προσφορά σας τα σημεία υπεροχής. 

 
Ερώτημα 5):  Στο 4.2.10 Σύστημα ασύρματης παρουσίασης –BYOD Ποσότητα: 1, 

στο με Α/Α 4.2.10.1 ζητούνται Δύο (2) τεμάχια. Όμως στην ανάλυση του Πίνακα 

Δράση 4.2. Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Εκπαίδευσης από 

Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες ζητείται ένα τεμάχιο  

16  4.2.10  Σύστημα 

ασύρματης 

παρουσίασης - 
BYOD  

1  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιος είναι ο τελικός αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων 

στο με Α/Α 4.2.10 - Σύστημα ασύρματης παρουσίασης – BYOD. 

Ο αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων στο με Α/Α 4.2.10 - Σύστημα ασύρματης 

παρουσίασης – BYOD είναι ένα (1) τεμάχιο. Εκ παραδρομής γράφτηκε στο Α/Α 
4.2.10.1 Δύο (2) τεμάχια. 
 

Ερώτημα 6):  Στις προδιαγραφές 4.2.1, 4.2.2 Διαδραστική Οθόνη 86" 20 

σημείων αφής με ενσωματωμένο λογισμικό ασπροπίνακα και στις 

προδιαγραφές 5.1, 5.2. Διαδραστική Οθόνη 86" 20 σημείων αφής με 

ενσωματωμένο λογισμικό ασπροπίνακα ζητούνται:  
Α)4.2.1.3& 5.1.3 Nα διαθέτει τεχνολογία πάνελ TFT LCD. 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή και η τεχνολογία IPS-ADS που 

παρέχει καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. 

Β)4.2.1.7& 5.1.7 Να διαθέτει τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού LED, edgelit.  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή και η τεχνολογία οπίσθιου 
φωτισμού LED, Direct led. 

Θα γίνουν δεκτά εξαρτήματα ή υποσύνολα ή και ολόκληρα μηχανήματα των οποίων οι 

προδιαγραφές υπερέχουν αυτών που περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό. Να επισημάνετε 

στην προσφορά σας τα σημεία υπεροχής. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ., www.aspete.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
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Κατά τα λοιπά η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 

14813_2022/27-6-2022 σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010825293 και 

ΑΔΑ:9ΖΡΦ46Ψ8ΧΙ-Φ6Δ ( περίληψη διακήρυξης). 

  

          

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ    

         

 
 

 

               Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
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