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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενης εταιρείας στο πλαίσιο του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, λογισμικού, καθώς και δικτυακού
εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την
κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο,
έτους 2017».

Στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, λογισμικού, καθώς και δικτυακού
εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη
των αναγκών όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο, έτους 2017, σας
ενημερώνουμε για τα εξής ερωτήματα που υπέβαλε ενδιαφερόμενη εταιρεία –έκαστο
ερώτημα παρατίθεται με την αντίστοιχη απάντηση:

1. «Ποιος ο ζητούμενος αριθμός μονάδων στο Τμήμα Workstation 1 ; Αναγράφει
11, αλλά το επιμέρους άθροισμα είναι 10. Σημειωτέον στην εγγραφή 1.2 το
άθροισμα είναι 5 ενώ αναγράφεται 6».
Απάντηση:

Το ορθό στην εγγραφή 1.2 είναι 5 και στο σύνολο του

Τμήματος Workstation 1 είναι 10 ζητούμενες μονάδες.
2. «Οι τιμές ανά ΚΑΕ στον πίνακα συμμόρφωσης είναι με ή χωρίς ΦΠΑ;».
Απάντηση: Όλες οι τιμές είναι ΦΠΑ συμπ/νου.
3. «Στο Τμήμα Consumables 1.1 & 1.2 ΔΕΝ αναγράφεται τιμή ανά ΚΑΕ».
Απάντηση: Σε όποιο πεδίο δεν αναγράφεται τιμή ανά ΚΑΕ δεν θα πρέπει
το πεδίο αυτό να λαμβάνεται υπ ‘όψη

στις προσφορές των

ενδιαφερομένων.
4. «Στο παράρτημα Α’ –Τεχνική προσφορά αναφέρεται ότι:
Α)

απαιτείται «δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερόμενων ειδών».

Στις έτοιμες λύσεις Η/Υ, Monitor, Printers κτλ, η σχετική πληροφορία είναι
πιθανόν εύκολα διαθέσιμη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όχι (consumables,
devices, netdev, computerparts κτλ). Παρακαλώ διευκρινίστε μας ποια η μορφή
της δήλωσης. Αρκεί δηλαδή μια δική μας ενυπόγραφη απλή δήλωση ή το

ζητάμε επίσημα από τους οίκους (που δεν είναι καθόλου εύκολο για το
σύνολο) με ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία αν δεν προσκομισθεί;
Απάντηση: Ζητείται μια απλή δήλωση, όχι απαραίτητα στο έντυπο της
υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης ζητείται δήλωση από τις ενδιαφερόμενες
εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά και όχι από τους οίκους –
προμηθευτές.
Β)

Σελ. 17 ζητείται «δήλωση χρόνου εγγύησης», «δήλωση χρόνου

παράδοσης». Σε ποιο σημείο του πίνακα τεχνικής προσφοράς ή του πίνακα
συμμόρφωσης πρέπει να μπει η σχετική πληροφορία, όταν αυτό δεν
αναφέρεται στον πίνακα συμμόρφωσης; Αρκεί μια αναφορά στα σχόλια του
πίνακα συμμόρφωσης ή χρειάζεται κάτι πιο επίσημο από τους οίκους; Και
αν ναι σε ποια τμήματα; Ο χρόνος παράδοσης, δεν καλύπτεται από το ότι η
προσφορά ισχύει για 120 μέρες?
Απάντηση:

Η σχετική δήλωση χρόνου εγγύησης γίνεται από τις

ενδιαφερόμενες εταιρείες και όχι από τους οίκους –προμηθευτές. Πρέπει
να αναγραφεί σε ξεχωριστή δήλωση (όχι απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση).
Επίσης ο χρόνος παράδοσης πρέπει να αναγραφεί συνολικά για τα
προσφερόμενα είδη σε ξεχωριστή δήλωση (απλή δήλωση όχι απαραίτητα
υπεύθυνη δήλωση).
Γ)

Σελ 17. «δήλωση διάρκειας ύπαρξης παρακαταθήκης»: πλην ελαχίστων

εξαιρέσεων και κυρίως για server, printers η σχετική πληροφορία δεν είναι
διαθέσιμη από τους οίκους. Η συμπλήρωση επισείει ποινή αποκλεισμού;
Απάντηση: Είναι προφανές ότι η δήλωση αυτή συμπληρώνεται σε όσα
τμήματα έχει νόημα να υπάρχει και όχι π.χ. στα αναλώσιμα.
5.

«Παράρτημα Β’: Πρέπει να συντάσσεται ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ πίνακας Τεχνικής
και Οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα;; Και αν ναι, κάθε ξεχωριστός
πίνακας πρέπει να εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο;».
Απάντηση: Πρέπει να συνταχθεί ένας πίνακας.

6. «Η οικονομική προσφορά αναφέρεται «Τα

συνολικά στοιχεία (Συνολικό

καθαρό κόστος, ΦΠΑ, και συνολικό τελικό κόστος με ΦΠΑ), θα πρέπει να
δίνονται συγκεντρωτικά και χωριστά για κάθε τμήμα».
Α)

Δηλαδή δεν χρειάζεται επιμέρους ανάλυση τιμών ανά είδος, στις

περιπτώσεις που το τμήμα έχει περισσότερα είδη (πχ monitors ή
computerparts)?
Απάντηση: Δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια «Τμήμα» που αφορά στις
σχολές και στα τμήματα του Πανεπιστημίου (πχ. Τμήμα Βιολογίας) με
την λέξη «τμήμα» που με την ισχύουσα νομοθεσία περιγράφεται η παλιά
έννοια της «Ομάδας» ενός διαγωνισμού.

Ο παρών διαγωνισμός

αποτελείται από 20 τμήματα (ομάδες) που αφορούν στις ανάγκες 14
Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Όταν ζητούνται οι τιμές συγκεντρωτικά και χωριστά για κάθε τμήμα
εννοείται λοιπόν για κάθε «ομάδα».

Β)

Σελ. 18 «Επίσης και επί ποινή αποκλεισμού το κόστος της προσφοράς,

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά ΚΑΕ σε κάθε τμήμα,
όπως αυτός αναλύεται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος».
Στο πίνακα οικονομικής προσφοράς ωστόσο (ορά παράρτημα Δ), ΔΕΝ
υπάρχει πρόβλεψη για αναφορά τιμών προσφοράς ανά ΚΑΕ. Η σχετική
πληροφορία που πρέπει να παρατεθεί;».
Απάντηση: Βλ. αμέσως προηγούμενη απάντηση. Κατά τα λοιπά όπως
αναφέρεται στην Αναλυτική Διακήρυξη.
7. «Όσον αφορά στην ομάδα laptops, όπου αναφέρονται να εξής:

Laptops.1.25 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων
από τον κατασκευαστή
Laptops.1.26 Windows 10

Windows 7-10
ΝΑΙ

Το ερώτημα και δεδομένου ότι :
•

απαιτείται προ εγκατεστημένο λειτουργικό Win 10, ενώ οι 7ης

γενιάς επεξεργαστές (kambylake intel) που θα έχουν υποκαταστήσει τους 6ης
το προσεχές διάστημα, υποστηρίζουν μόνο Win 10 (και ΟΧΙ προγενέστερο),
είναι αν η πρόταση με 7ης γενιάς Intel cpu (αντί για 6ης που αποσύρονται)
αποτελεί αιτία απόρριψης από τη διαδικασία.».
Απάντηση: Όπως αναφέρεται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Ο Δευτερεύων Διατάκτης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης
Αναπληρωτής Πρύτανη

