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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ.2746/1-3-2018 διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του
υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο
του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%»
Με το ερώτημα σας με αριθμ.πρωτ. (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α) 3081/7-3-2018 που αφορά στο
Παράρτημα Γ’-Τεχνικές Προδιαγραφές, Άρθρο 4-Πίνακες συμμόρφωσης προδιαγραφή
4.2.7 σελ 60 της αριθμ.πρωτ.2746/1-3-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και
συγκεκριμένα με το αν και που συμπεριλαμβάνεται σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα η απάντηση
που δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α είναι η κάτωθι:
«Στην ερώτηση της εταιρείας SPACE σχετικά με το αν και που συμπεριλαμβάνεται σχέδιο
ηλεκτρικού πίνακα, η απάντηση είναι ότι ΔΕΝ δίνεται σχέδιο από εμάς.
Απλά η διατύπωση … «Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του Data Center πέραν των
ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνος και με το σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Να υποβληθεί σχέδιο του προσφερόμενου πίνακα.» ίσως να μην
είναι ιδιαίτερα σαφής ή σωστή και μπερδεύει.
Αυτό που ζητείται και πιο σωστά διατυπωμένο είναι : «Να υποβληθεί σχέδιο του
προσφερόμενου κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα. Ο πίνακας εκτός του ότι θα πρέπει
να πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές να είναι σύμφωνος με το σχέδιο
που έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο».
Συνεπώς ισχύει ότι «Να υποβληθεί σχέδιο του προσφερόμενου κεντρικού ηλεκτρικού
πίνακα. Ο πίνακας εκτός του ότι θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές να είναι σύμφωνος με το σχέδιο που έχει υποβληθεί από τον
υποψήφιο ανάδοχο»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.ΑΛΕΒΙΖΟΥ
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