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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη 8/2021, Προμήθεια 
υπολογιστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, Συνολικού προϋπολογισμού 383.943,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24%, συστ. 
Αριθμός 136063 

 
Σχετ.:  

1. το υπ’αριθμ. 7877/19-10-2021  Αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρείας «Cosmos 
Business Systems AEBE»  
 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής και διοικητικής 
λειτουργίας του. Απαλοιφή ή τροποποίηση τυχόν τεχνικών χαρακτηριστικών δεν 
επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. 

Στην παράγραφο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης, σελ. 6 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι: […Η διάρκεια 
της σύμβασης ορίζεται σε 90 ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, αναλυτικά 
εξήντα -60- ημέρες για την προσωρινή παραλαβή, τριάντα -30- ημέρες για την 
οριστική παραλαβή].  

 Όσον αφορά στις προδιαγραφές PC-A.9.1-PC.A.4 και PC-B.9.1-PC.9.4 η 
ερμηνεία είναι η ακόλουθη (πρέπει να ισχύουν όλα τα ακόλουθα): 

-Τουλάχιστον 8 θύρες USB  

-Εκ των οποίων τουλάχιστον 4 άμεσα προσβάσιμες από το εμπρόσθιο μέρος 
(μπορεί να βρίσκονται στην πρόσοψη, εμπρόσθιο-άνω μέρος, εμπρόσθιο-αριστερά 
ή εμπρόσθιο-δεξιά) 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Τηλέφωνο: 2710372104, 2710372111  
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,  
Πουλοπούλου Παναγιώτα  

Ημερομηνία: 25/10/2021 
Αρ πρωτ.: 8032   
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-Cosmos Business Systems 
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Κοινοποίηση: 
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Διαγωνισμού 8/2021  
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- Τουλάχιστον 4 να είναι έκδοση 3.2 ή νεότερο πρότυπο και τουλάχιστον 2 εξ 
αυτών άμεσα προσβάσιμες 

  Όσον αφορά στις προδιαγραφές PC-Β.9.9, MON-V.2.14, ΝΒ-Α.7.6, ΝΒ-
D.7.4,  ο τύπος της θύρας (VGA), ο αριθμός διαθέσιμων θυρών USB,  η δυνατότητα 
ανάγνωσης καρτών SD ή ο διαθέσιμος αριθμός θυρών thunderbolt, μπορεί να 
υλοποιηθεί με χρήση ειδικού αντάπτορα/hub. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει 
ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμος ο ελάχιστος αριθμός θυρών που 
αναφέρονται στις προδιαγραφές χωρίς την απαίτηση αποσύνδεσης του 
αντάπτορα/hub. 
  Οι λοιπές προδιαγραφές δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη ερμηνεία, έχουν 
συνταχθεί να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής και διοικητικής 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 

 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 
 

Γεώργιος Π. Λέπουρας   
Καθηγητής 

 

 

Georgios 
Lepouras
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