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Ηλ. Ταχυδρ.: promith@uniwa.gr  
Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 102368 
   
ΘΕΜΑ: «7η Παροχή Διευκρινίσεων, σχετικά με τον 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 
για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη 
σύμβασης για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού 
Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 
94079/18.11.2020, ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 
20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4)» 

ΠΡΟΣ:   Όλους τους συμμετέχοντες 

ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ:  
 

1) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΕΜΜ. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε «Bio-tech» που 
αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού 
Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 94079/18.11.2020, 
ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

-Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Ι. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001:2015 (ή ισοδύναμο). Το 
σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτό και επικυρωμένο 
αντίγραφο). 
- Κατά πάγια νομολογία, η αναθέτουσα αρχή είναι καταρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους 
όρους της διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας, καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με 
γνώμονα τις ανάγκες της ως κριτήρια καταλληλότητας ή ανάθεσης ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από 
ποσοτική και ποιοτική άποψη ως κριτήρια καταλληλότητας ή ανάθεσης ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από 
ποσοτική και ποιοτική άποψη την σκοπιμότητα χρήσης των υπό προμήθεια εργαλείων(βλ. Ελ. Συν. Τμήμα 
Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης 3065/2014). 
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Επίσης η θέσπιση με την διακήρυξη, των προδιαγραφών που η αναθέτουσα αρχή κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού εκ μόνου του λόγου 
ότι συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή σ’ αυτόν 
τινών διαγωνιζομένων, των οποίων τα προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από την 
φύση τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό προσώπων 
(βλ. Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης 3372/2011), η δε σκοπιμότητα της θέσπισής τους απαραδέκτως 
αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στον διαγωνισμό (ΣτΕ ΕΑ 124/2015, 9/2015, 354/2014). 

 
2) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας SPACE HELLAS A.E που αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 94079/18.11.2020, ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 
20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

-Σχετικά με το  Άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου», σελ. 25 της Διακήρυξης σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζεται η οριζόμενη στο άρθρο 103 
του ν. 4412/2016 προθεσμία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του οποίου : «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75 έως 78.»  

-Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ως προς την έντυπη υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών, που λαμβάνει χώρα 
εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ισχύουν οι 
ίδιοι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2.5 (σελ. 20) της διακήρυξης, βάσει του οποίου : «Εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων». 

- Αναφορικά με τον ως άνω διαγωνισμό θεωρούμε πως ο καθοριζόμενος από το νόμο χρόνο είναι επαρκής για την 
υποβολή του φακέλου της προσφοράς σας.  
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3) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας MISTRAS HELLAS A.B.E.E που αφορά στον Ηλεκτρονικό 
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 94079/18.11.2020, ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 
20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

-  Με δεδομένη την απαίτηση για χρόνο ισχύος της προσφοράς 12 μηνών, με πιθανότητα περαιτέρω επιμήκυνσης 
κατά έως άλλους 12 μήνες, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση κατάργησης και κατ’ επέκταση μη δυνατότητας 
διάθεσης του προσφερόμενου εξοπλισμού (με βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία) θα δεχτούμε το 
νεότερο μοντέλο, προερχόμενο από τον ίδιο κατασκευαστή, που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο, το οποίο θα 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμο ή ακόμα και θα υπερκαλύπτει κάποια χαρακτηριστικά. 

4) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ που αφορά στον Ηλεκτρονικό 
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 94079/18.11.2020, ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 
20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

-  Τα είδη που στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων δεν γίνεται κάποια αναφορά σε έτη εγγύησης ισχύει ο 
Ειδικός Όρος:  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) 
έτη από την παραλαβή του. 
 
5) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ALS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΒΕ που αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 
94079/18.11.2020, ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

6) Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε που αφορά 
στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού 
Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 94079/18.11.2020, 
ΕΣΗΔΗΣ 101701, ΑΔΑΜ: 20PROC007670501 ΑΔΑ: 962Χ46Μ9ΞΗ-ΕΕ4), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

-Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Ι. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001:2015 (ή ισοδύναμο). Το 
σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (δεκτό και επικυρωμένο 
αντίγραφο). 
 
-Σχετικά με το είδος 1.1.3 

Ζητείται στις προδιαγραφές: "να παρέχει την εξαγωγή σε ηλεκτρονική μορφή των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης σε 
μορφή έτοιμης αναφοράς". 

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να παρέχεται μέσω ενοικίασης χρόνου πρόσβασης στην πλατφόρμα του κατασκευαστή. 
Ο απαιτούμενος χρόνος πρόσβασης στην πλατφόρμα, μετρούμενου από την ημερομηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους, είναι ένα (1) έτος. 

-Σχετικά με το είδος 6.6.8 

Ζητείται “η κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 18001:2007”. 
 
7) Οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6.1.49 στη σελίδα 717, του παραρτήματος ΙΑ (01-2020-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_signed.pdf), αντικαθιστάται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α/α 6.1.49 

Ονομασία εξοπλισμού Σετ Η/Υ με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Low End 

Σκοπιμότητα προμήθειας Η/Υ μαζί με οθόνη για την αντικατάσταση των ξεπερασμένων τεχνολογικά 
Η/Υ του εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, αίθουσα ΖΒ204, 
όπου χρονολογούνται από το 2004. 
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ΠΑ Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι ΚΗ Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
  

Τεχνικές προδιαγραφές • CPU: Intel Core i5 Gen ≥ 9 με βασική (όχι turbo) ≥ 3.00 GHz 
συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή  

• RAM : 8192MB (1x8192MB) DDR4 2666MHz 
• Storage : 256GB PCIe NVMe M.2 SSD 
• OS : Microsoft Windows 10 Pro 64bit (Αγγλικά) 
• Motherboard : 4x USB 3.1 Gen 1 (2x front, 2x rear), 4x USB 

2.0 (2x front, 2x rear), Integrated Realtek RTL8111HSD-CG 
GbE LAN 10/100/1000, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x 
universal Audio Jack, 1x Line-out, Multimedia Greek Qwerty 
Keyboard & USB Optical Mouse. Power Supply 200W (up to 
85% efficiency, 80Plus Bronze) 

• Optical drive : DVD±RW  
• Οθόνη: Full HD 21.5¨ Wide LED IPS, Συνδεσιμότητα: 1 

HDMI 1.4,    1 VGA, Τύπος πάνελ: IPS, Φωτεινότητα: 250 
cd/m² (τυπική), Λόγος αντίθεσης: 1.000:1 (τυπικός), Χρόνος 
απόκρισης: 5 ms γκρι σε γκρι (γρήγορη λειτουργία), 8 ms γκρι 
σε γκρι (κανονική λειτουργία), Λόγος διαστάσεων: 16:9 

• Να περιλαμβάνει ενσύρματο πληκτρολόγιο, ποντίκι και 
καλώδιο HDMI 1.4 3m. 

• Εγγύηση: 5 Έτη Next Business Day On Site Service 
 

 
 

 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 

 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Εσωτ. διανομή: 
Διεύθυνση Οικονομικών 
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