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ΘΕΜΑ: 

Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν τη διακήρυξη ΑΠ891/17-08-17 

[ΑΔΑΜ: 17PROC001836208]. Α/Α Διαγωνισμού: 44642 

 

Στα πλαίσια υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με α/α 44642 κατατέθηκε αίτημα 

παροχής διευκρινίσεων που αφορά το παρακάτω: 

 

Ερώτημα 1ο:  

 Α/Α 1.3.4 "Να παραδοθεί σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή η λίστα των Η/Υ που 

θα παραδοθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στη λίστα θα καταγράφεται το S/N κατασκευαστή 

καθώς και το κλειδί του ΛΣ του κάθε Η/Υ"  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εκ παραδρομής γίνεται η αναφορά "καθώς και το κλειδί του 

ΛΣ του κάθε Η/Υ", από τη στιγμή που όπως απαιτείται και από την Α/Α 1.3.3, το κλειδί των 

Windows θα είναι ενσωματωμένο στο BIOS/UEFI (συνεπώς δεν θα είναι γνωστό στον 

ανάδοχο, οπότε θα είναι αδύνατο να το γνωστοποιήσει στο φορέα). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πολιτική της Microsoft, τα κλειδιά του ΛΣ (Windows) είναι 

πλέον ενσωματωμένα στο BIOS όταν έρχονται προεγκατεστημένα σε Η/Υ, έτσι ώστε να μην είναι 

εμφανή. Οι Η/Υ διαθέτουν επικολλημένο σήμα γνησιότητας του ΛΣ. 

 

Διευκρίνιση στο 1ο Ερώτημα: 

 

Η παράδοση των κλειδιών του Λειτουργικού Συστήματος θεωρείται απαιτητή για λόγους 

καταγραφής τους, ως σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε  

λογισμικό, καθώς σε κάθε προμήθεια γίνεται εισαγωγή του παραδοτέου υλικού και λογισμικού σε 

ειδική εφαρμογή. Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι σε πρόσφατη αντίστοιχη προμήθεια έχει 

παραδοθεί λίστα κλειδιών, τα οποία ήταν ενσωματωμένα σε UEFI. Συνεπώς, η αναφορά «καθώς 

και το κλειδί του ΛΣ του κάθε Η/Υ» στην προδιαγραφή με α/α 1.3.4 δεν έγινε εκ παραδρομής και 

η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 



Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωσή περί αδυναμίας του αναδόχου να γνωρίζει τα κλειδιά του 

Λειτουργικού Συστήματος σε UEFI, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αποκτηθεί η λίστα 

(όπως από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε του λογισμικού είτε του υλικού) – καθώς  όπως 

προαναφέραμε αυτό έχει ξαναγίνει – με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να είναι σε θέση να παραδώσει 

τη σχετική λίστα όπως ορίζει η προδιαγραφή 1.3.4 του πίνακα συμμόρφωσης του Τμήματος 1 – 

«Κεντρικές Μονάδες (με πληκτρολόγιο και ποντίκι)». 

 

Το παρόν αναρτάται τόσο στα συνημμένα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.thessaly.gov.gr), ενώ 

παράλληλα θα γνωστοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οικονομικό φορέα που 

υπέβαλε το σχετικό αίτημα διευκρινίσεων. 
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