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Δπώηημα 1. ηαθμοί Δπγαζίαρ Σύπος Β
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 23 (ζειίδα 70 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Δεδνκέλνπ όηη ην wireless standard 802.11a/g/n ππνζηεξίδεη κέζσ ηεο ζπκβαηόηεηαο κε
ην standard 802.11a κέγηζηε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέρξη 54 Mbit/sec, έλαληη ηνπ
802.11b/g/n πνπ ππνζηεξίδεη κέζσ ηεο ζπκβαηόηεηαο κε ην standard 802.11b κέγηζηε
ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέρξη 11 Mbit/sec, είλαη ζύλεζεο νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαξηώλ λα θαηαζθεπάδνπλ θάξηεο ζπκβαηέο κε ηα standards
802.11a/g/n. Γηα ηνλ ιόγν απηό παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή
θαη δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ιύζε ρξήζεο θάξηαο ζπκβαηήο κε
ηα standards 802.11a/g/n, όπσο απαηηείηε θαη γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ζηαζκώλ εξγαζίαο
(ηύπνπ Α θαη ηύπνπ Γ).
Απάνηηζη 1
Πξνθαλώο είλαη απνδεθηή ε ιύζε κε ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε ή λεόηεξε ηερλνινγία.

Δπώηημα 2. ηαθμοί Δπγαζίαρ Σύπος Β
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 26 (ζειίδα 70 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Λόγσ ηνπ όηη ην interface USB εμειίζζεηαη ζπλερώο παξέρνληαο κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο
κεηάδνζεο έρεη ππεξηζρύζεη ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, κε απνηέιεζκα ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ θαηαζθεπαζηώλ πεξηθεξεηαθώλ θαξηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηώλ λα
θαηαζθεπάδνπλ θάξηεο πνπ ζα δύλαληαη λα ζπλδεζνύλ είηε ζε USB interface είηε όηαλ
πξόθεηηαη γηα εμσηεξηθέο κλήκεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε MultiCard Reader interfaces. Γηα ηνλ
ιόγν απηό παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή θαη δύλαηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ιύζε ππνινγηζηή πνπ δελ δηαζέηεη M2 interface
ππεξθαιύπηνληαο ηηο ππόινηπεο απαηηήζεηο ζπλδεζηκόηεηαο πνπ απαηηνύληαη από ηελ
δηαθήξπμε.
Απάνηηζη 2
Η ζύξα M.2 αθνξά εζσηεξηθό interface δηαζύλδεζεο ζπζθεπώλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
θαη όρη εμσηεξηθό. Η απαίηεζε παξακέλεη.
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Δπώηημα 3. Οθόνερ Σύπος Α.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 6 (ζειίδα 75 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηαζθεπή νζνλώλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ζύλδεζε ζε ππνινγηζηέο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο νζνλώλ
πνπ θαιύπηνπλ πνιύ πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο (π.ρ. αλάιπζε, θσηεηλόηεηα, αληίζεζε
θιπ) θαη κάιηζηα θαιύηεξεο ρσξίο θαη’ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ IPS ηερλνινγία πνπ
απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό νζνλώλ πνπ θπξίσο πξννξίδνληαη γηα ηειενξάζεηο, tablets θαη
smartphones θαη ηαπηόρξνλα απνηειεί ηερλνινγία πξνζηαηεπκέλε κε trademark από κία
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία.
Γηα ηνλ ιόγν απηό παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε
νζόλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Wide Viewing Angle Technology/LED ή ηζνδύλακε
παξέρνληαο θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηηο πξνδηαγξαθέο ππεξθαιύπηνληαο κάιηζηα ηηο
ππόινηπεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο νζόλεο.
Απάνηηζη 3
Ναη, είλαη απνδεθηή αληίζηνηρε ή ηζνδύλακε ηερλνινγία.

Δπώηημα 4. Οθόνερ Σύπος Β.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 6 (ζειίδα 77 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Γηα ηνλ ίδην ιόγν κε ην πξνεγνύκελό καο εξώηεκα, παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε
θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε νζόλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Wide Viewing
Angle Technology/LED ή ηζνδύλακε παξέρνληαο θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηηο πξνδηαγξαθέο
ππεξθαιύπηνληαο κάιηζηα ηηο ππόινηπεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο νζόλεο.
Απάνηηζη 4
Ναη, είλαη απνδεθηή αληίζηνηρε ή ηζνδύλακε ηερλνινγία.

Δπώηημα 5. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Α.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνη 9, 10 (ζειίδα 79 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Λόγσ ησλ ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ζρεδίαζεο θνξεηώλ
ππνινγηζηώλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο απηνλνκίαο, ρσξίο ηελ ρξήζε Ultra Low
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Power επεμεξγαζηώλ πνπ παξέρνπλ πεξηνξηζκνύο απόδνζεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θαλνληθήο ηερλνινγίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο θαηά πόζνλ δύλαηαη
λα πξνζθεξζεί επεμεξγαζηήο πνπ είλαη ηζνδύλακνο ή θαιύηεξνο ηνπ αηηνπκέλνπ θαη αλήθεη
ζηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζηώλ mobile (κε ην θαηαιεθηηθό γξάκκα M αληί ηνπ U) ηεο ίδηαο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Intel, παξέρνληαο θαιύηεξα ησλ αηηνπκέλσλ απνηειέζκαηα όζνλ
αθνξά ζηελ απηνλνκία (δηάξθεηα) ηεο κπαηαξίαο.
Απάνηηζη 5
Όρη, ε πξνδηαγξαθή δεηά επεμεξγαζηή ηύπνπ Ultra Low Voltage “U”.

Δπώηημα 6.Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Α.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 18 (ζειίδα 79 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή θαη δύλαηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ιύζε ρξήζεο ελζσκαησκέλεο θάξηαο αζύξκαηεο
ζύλδεζεο ζπκβαηήο κε ηα standards 802.11a/b/g/n θαιύπηνληαο ηηο ππόινηπεο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί ην πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλν standard ζηελ αζύξκαηε
ζύλδεζε Dual Band ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ.
Απάνηηζη 6
Όρη, είλαη απαξαίηεην ν αζύξκαηνο πξνζαξκνγέαο δηθηύνπ λα ππνζηεξίδεη ηερλνινγία
“ac”

Δπώηημα 7. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Α.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 30 (ζειίδα 80 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε ρξήζεο
ινγηζκηθνύ θαηαζθεπαζηή δηαθνξεηηθνύ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπ θνξεηνύ
ππνινγηζηή, κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα πξαγκαηνπνίεζεο backup-restore κε αζθάιεηα θαη
αμηνπηζηία.
Απάνηηζη 7
Εθ παξαδξνκήο ηέζεθε ππνρξεσηηθό ην ινγηζκηθό back-up restore λα είλαη ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηή, είλαη δεθηό θαη ινγηζκηθό άιινπ θαηαζθεπαζηή.
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Δπώηημα 8. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Β.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνη 9, 11 (ζειίδα 82 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Λόγσ ησλ ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ζρεδίαζεο θνξεηώλ
ππνινγηζηώλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο απηνλνκίαο, ρσξίο ηελ ρξήζε Ultra Low
Power επεμεξγαζηώλ πνπ παξέρνπλ πεξηνξηζκνύο απόδνζεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θαλνληθήο ηερλνινγίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο θαηά πόζνλ δύλαηαη
λα πξνζθεξζεί επεμεξγαζηήο πνπ είλαη ηζνδύλακνο ή θαιύηεξνο ηνπ αηηνπκέλνπ θαη αλήθεη
ζηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζηώλ mobile (κε ην θαηαιεθηηθό γξάκκα M αληί ηνπ U) ηεο ίδηαο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Intel, παξέρνληαο θαιύηεξα ησλ αηηνπκέλσλ απνηειέζκαηα όζνλ
αθνξά ζηελ απηνλνκία (δηάξθεηα) ηεο κπαηαξίαο.
Απάνηηζη 8
Όρη, ε πξνδηαγξαθή δεηά επεμεξγαζηή ηύπνπ Ultra Low Voltage “U”.

Δπώηημα 9. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Β.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 18 (ζειίδα 82 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή θαη δύλαηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ιύζε ρξήζεο ελζσκαησκέλεο θάξηαο αζύξκαηεο
ζύλδεζεο ζπκβαηήο κε ηα standards 802.11a/b/g/n θαιύπηνληαο ηηο ππόινηπεο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί ην πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλν standard ζηελ αζύξκαηε
ζύλδεζε Dual Band ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ.
Απάνηηζη 9
Όρη, είλαη απαξαίηεην ν αζύξκαηνο πξνζαξκνγέαο δηθηύνπ λα ππνζηεξίδεη ηερλνινγία
“ac”

Δπώηημα 10. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Β.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 28 (ζειίδα 83 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
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Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε θνξεηνύ
ππνινγηζηή κε βάξνο 1,9 θηιά, δεδνκέλνπ όηη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αηηνπκέλε πξνδηαγξαθή
γηα ην βάξνο, πεξηνξίδεηαη εάλ δελ κεδελίδεηαη ν αληαγσληζκόο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο.
Απάνηηζη 10
Όρη, ιόγσ πςειήο θνξεηόηεηαο ζα πξέπεη ην βάξνο λα είλαη θάησ από 1,7kgr

Δπώηημα 11. Φοπηηοί Τπολογιζηέρ Σύπος Β.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 30 (ζειίδα 83 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Παξαθαινύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε ρξήζεο
ινγηζκηθνύ θαηαζθεπαζηή δηαθνξεηηθνύ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπ θνξεηνύ
ππνινγηζηή, κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα πξαγκαηνπνίεζεο backup-restore κε αζθάιεηα θαη
αμηνπηζηία.
Απάνηηζη 11.
Εθ παξαδξνκήο ηέζεθε ππνρξεσηηθό ην ινγηζκηθό back-up restore λα είλαη ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηή, είλαη δεθηό θαη ινγηζκηθό άιινπ θαηαζθεπαζηή.

Δπώηημα 12. ύζηημα εξςπηπεηηηών.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 14 (ζειίδα 100 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο) .
Δεδνκέλνπ όηη δελ δηαηίζεηαη, εμ’ όζσλ γλσξίδνπκε, ηειεπηαίαο γεληάο επεμεξγαζηήο
πνπ λα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 13 θαη ηαπηόρξνλα απηέο ηεο παξαγξάθνπ
14, παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο, θαηά πόζνλ είλαη απνδεθηή ε ιύζε επεμεξγαζηή πνπ ε
max TDP λα αλέξρεηαη ζηα 85W.
Απάνηηζη 12
Δελ πθίζηαηαη ζέκα κε ύπαξμεο ηέηνηνπ ηύπνπ επεμεξγαζηή. Η απαίηεζε παξακέλεη.

Δπώηημα 13. ύζηημα εξςπηπεηηηών.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 55 (ζειίδα 103 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
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Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε θαηά πόζνλ ην ππνζύζηεκα δίζθσλ δύλαηαη λα απνηειεί
μερσξηζηό enclosure από απηό ηνπ Blade Chassis, ζπκκεηέρνληαο ζην εληαίν ζύζηεκα
εμππεξεηεηώλ σο αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ.
Απάνηηζη 13
Δελ απαηηείηαη ην ππνζύζηεκα δίζθσλ θαη ησλ blades λα είλαη ζην ίδην ζαζί. Οπόηε είλαη
απνδεθηή ιύζε κε ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα ζε δηαθνξεηηθό enclosure.

Δπώηημα 14. Δξςπηπεηηηέρ Κένηπος Γεδομένων.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 6 (ζειίδα 113 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Δεδνκέλνπ όηη δηαηίζεληαη εμππεξεηεηέο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνπλ θαη
δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε E-Star, παξάιιεια δηαζέηνληαο όιεο ηηο απαηηνύκελεο
πηζηνπνηήζεηο από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο θαηά πόζνλ έλαο
εμππεξεηεηήο δηεζλνύο εκβέιεηαο πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ρσξίο E-Star
δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.
Απάνηηζη 14
Όρη, νη εμππεξεηεηέο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ πξνδηαγξαθέο Energy Star ή ηζνδύλακνπ
πξνηύπνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Π.Δ.60/2007.

Δπώηημα 15. Δξςπηπεηηηέρ Κένηπος Γεδομένων.
Πίλαθαο πκκόξθσζεο, παξάγξαθνο 30 (ζειίδα 114 ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο).
Παξαθαινύκε

θαηά

πόζνλ

ε

ιύζε

εμππεξεηεηή

πνπ

δηαζέηεη

ζπκβαηόηεηα

απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε IPMI 2.0 & DCMI 1.0 είλαη απνδεθηή θαη δύλαηαη
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.
Απάνηηζη 15
Ναη, γίλεηαη δεθηό ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη DCMI 1.0, εθόζνλ πιεξείηαη ην IPMI 2.0.

Δπώηημα 16. Θύπερ επικοινωνίαρ Ethernet.
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ηελ ζειίδα 122, παξάγξαθν Κ, πξνδηαγξαθή 12, «Θύξεο επηθνηλσλίαο Ethernet αλά
Controller 1Gb/s.» κε απαίηεζε «≥ 4» δεηνύκε λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ αλαθέξεζηε ζην
ζπλνιηθό αξηζκό 1Gb/s ζπξώλ ηνπ Απνζεθεπηηθνύ πζηήκαηνο ή αλά Controller.
Απάνηηζη 16
Εθ παξαδξνκήο δεηνύληαη «≥ 4 Θύξεο επηθνηλσλίαο Ethernet αλά Controller 1Gb/s» Η
νξζή πξνδηαγξαθή είλαη, «Θύξεο επηθνηλσλίαο Ethernet 1Gb/s.» κε απαίηεζε «≥ 4».
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