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ΘΕΜΑ: α) Παροχή διευκρινήσεων επί της επί της αριθμ. 126314/4619/16.09.2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC7323034) διακήρυξης του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών, πολυμηχανημάτων,
εκτυπωτών έγχρωμων και ασπρόμαυρων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού
Πρέβεζας» και
β) διόρθωση στο ορθό της παρ. 1.5 της διακήρυξης.
ΣΧΕΤ.: α) από 22.09.2020 επιστολή της εταιρείας «infolex»,
β) από 22.09.2020 επιστολή της εταιρείας «Byte».

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας καταθέτουμε τις απόψεις του Τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας:

1. Όσον αφορά στην 2η, 3η, 4η, και 5η διευκρίνιση που αιτήθηκε η εταιρεία ΒΥΤΕ, ισχύουν τα
παρακάτω:
α. Η μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας των USB μνημών είναι το GB και όχι το TB, όπως εκ
παραδρομής αναφέρεται στη διακήρυξη.
β. Αν για οποιοδήποτε περιφερειακό υλικό (π.χ. USB μνήμη, εξωτερικός σκληρός δίσκος, UPS)
δεν μπορεί να απαντηθεί η προδιαγραφή με περιγραφή «Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών», τότε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε ημερομηνία, η οποία
υποδεικνύει τον χρόνο κατασκευής, είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη
καμία ημερομηνία, τότε η απαίτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τα προαναφερθέντα υλικά
και θα πρέπει να αναφέρεται στη φόρμα των τεχνικών προδιαγραφών ότι δεν είναι εφικτό να
βρεθεί σχετική ημερομηνία.
2. Όσον αφορά στην 6η και 7η διευκρίνιση που αιτήθηκε η εταιρεία ΒΥΤΕ καθώς και
στις παρατηρήσεις της εταιρίας ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε. επί των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού η άποψή μου φαίνεται παρακάτω:

α. η εμπειρία πολλών ετών στη χρήση εκτυπωτών από την υπηρεσία μας έχει δείξει ότι το
χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή το toner και η μονάδα απεικόνισης (drum) να είναι
ενσωματωμένα σε ένα αναλώσιμο, προσφέρει καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης των
αναλωσίμων, σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, αποφυγή οποιουδήποτε είδους ασυμβατότητας
μεταξύ toner και drum, ενώ το κόστος εκτύπωσης δεν αυξάνει, αντίθετα μπορεί να μειώνεται,
καθώς ένα ενιαίο toner-drum δεν κοστίζει περισσότερο από ένα toner συν ένα τμήμα της τιμής
του drum, για τον ίδιο αριθμό σελίδων.
Έχει συμβεί στο παρελθόν η πρώτη χρήση ανακατασκευασμένων toner, να καταστρέψουν σε
σύντομο χρονικό διάστημα τα drum σχετικά καινούργιων εκτυπωτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
οι εκτυπωτές να σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτό είχε ως συνέπεια να αφιερωθεί πολύς
χρόνος στο να διαγνωστεί η αιτία που δεν δουλεύουν οι εκτυπωτές, να γίνουν επικοινωνίες με
τον προμηθευτή των εκτυπωτών και τον προμηθευτή των αναλωσίμων (toner), να γίνουν
δοκιμές με toner και drum της κατασκευάστριας εταιρείας και τελικά να γίνει αντικατάσταση
καινούργιων drum μετά από τη χρήση ενός μόνο toner. Στη διάρκεια όλης αυτής της αναζήτησης
διαταράχθηκε η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας γιατί στερήθηκε για κάποιο χρονικό
διάστημα σχετικά καινούργιους εκτυπωτές. Επίσης, στη διάρκεια αυτής της αναζήτησης ο
προμηθευτής των εκτυπωτών μας ενημέρωσε ότι η αιτία ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν
ανακατασκευασμένα toner, ενώ ο προμηθευτής των toner μας ενημέρωσε ότι δεν ισχύει κάτι
τέτοιο. Όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είχαν αρνητική επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία
της υπηρεσίας, θα είχαν αποφευχθεί αν οι εκτυπωτές είχαν ένα αναλώσιμο και όχι δύο, γιατί
στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής των αναλωσίμων θα ήταν υποχρεωμένος να
αντικαταστήσει το αναλώσιμο.
β. Ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται σε μία εταιρεία, καθώς τουλάχιστο δύο εταιρείες διαθέτουν
μοντέλα εκτυπωτών με τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω, η άποψή μου είναι ότι η ζητούμενη τεχνική
προδιαγραφή είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της
υπηρεσίας.
3. Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην παρ. 1.5 της εν θέματι διακήρυξης, ήτοι «Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών είναι η
29/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.» διευκρινίζουμε ότι η κατάθεση των προσφορών θα
γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.4.2 της Διακήρυξης και όχι μέσω
ηλεκτρονικής υποβολής, όπως εκ παραδρομής έχει γραφεί.
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