28/8/2018
1) Στην σελίδα 18 της διακήρυξης (Παράρτημα Ι- Τεχνικές προδιαγραφές) αναφέρεται ο όρος ότι ο
βιντεοπροβολέας πρέπει να είναι τεχνολογίας 3-chip DPL. Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι
οποιαδήποτε τεχνολογία μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες προδιαγραφές.
Απάντηση : Ο βιντεοπροβολέας θα πρέπει να είναι τεχνολογίας 3-chip DLP.

29/8/2018
1) Όσον αφορά την υπ’ αριθμόν 7/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ενός (1)
βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες του ΟΜΜΑ», στο "ΑΡΘΡΟ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής'' και συγκεκριμένα στην παράγραφο (δ) αναφέρεται :
"Κατάλογος των κυριότερων παρόμοιων έργων του υποψήφιου οικονομικού φορέα κατά τα
προηγούμενα 3 (τρία) έτη με αναφορά στο όνομα πελάτη, Στοιχεία Υπηρεσιών (Διεύθυνση, είδος
υπηρεσίας, αριθμός χρησιμοποιούμενου προσωπικού κ.λ.π.), Ετήσια τιμολόγηση, Υπεύθυνος
πελάτη γα συστάσεις (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας)". Στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο Μέρος IV, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 1β,
παρουσιάζεται πίνακας όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία: Περιγραφή, ποσά,
ημερομηνίες, παραλήπτες. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο πίνακας που
περιλαμβάνεται στο ΤΕΥΔ είναι επαρκής ή αν χρειάζεται να προστεθούν επιπλέον στοιχεία και αν
μπορούμε να καταθέσουμε επισυναπτόμενο αρχείο (παράρτημα) που να αποτελεί τον κατάλογο
των κυριότερων έργων.
Απάντηση:
Στο έντυπο του Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ελλείποντα στοιχεία.
Στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης,
να υπάρχει κατάλογος των κυριοτέρων παρόμοιων έργων του οικονομικού φορέα κατά τα
προηγούμενα τρία (3) έτη με αναφορά στο όνομα πελάτη, Στοιχεία Υπηρεσιών (Διεύθυνση, είδος
υπηρεσίας, αριθμός χρησιμοποιούμενου προσωπικού κ.λ.π.), Ετήσια τιμολόγηση, Υπεύθυνος
πελάτη για συστάσεις (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
31/8/2018
1) Σε τι ύψος βρίσκεται η τράσα στην οποία θα τοποθετηθεί το προβολικό.
2) Αν η τράσα είναι προσαρμοσμένη σε κατάλληλο μηχανισμό με μοτέρ.
3) Αν απαιτείται ο εγκαταστάτης να τοποθετήσει σκαλωσιά ή αν ο φορέας εξασφαλίζει στον
εγκαταστάτη την πρόσβαση στη θέση της τράσας.
Απάντηση:
Ο προτζέκτορας δεν θα αναρτηθεί μόνιμα από τράσα, οπότε δεν τίθεται και θέμα εγκαταστάτη.
Αυτό το οποίο θέτει ο διαγωνισμός σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές είναι η
προμήθεια ενός (1) βιντεοπροβολέα εξοπλισμένου με φακό zoom, frame μεταφοράς και ανάρτησης
(συμβατό και πιστοποιημένο από την εταιρεία κατασκευής του βιντεοπροβολέα) καθώς και θήκη
μεταφοράς (flight case) διαστάσεων ικανών για την αποθήκευση του βιντεοπροβολέα χωρίς την
αφαίρεση του frame.

