
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

(Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν 
εγγράφως στην ΕΚΙΜ σχετικά με την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού του 3ου 
Υποέργου) 

 

* Είδος 6. Networking Storage σελ 79 

Απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος τύπος storage (inteset) που υποστηρίζει 
τεχνολογία XV. Η απαίτηση αυτή είναι δεσμευτική και υποχρεωτική; Μπορούμε να 
προσφέρουμε κάποιο αντίστοιχο μοντέλο που δεν καλύπτει την προδιαγραφή VX 
αλλά υπερκαλύπτει το μοντέλο που προδιαγράφετε;  

Μπορείτε να προσφέρετε αντίστοιχο μοντέλο. 

 

* Είδος 17. Λογισμικό διαχείρισης πολυμέσων σελ 86 

Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποιο λογισμικό πακέτο ακριβώς χρειάζεστε; 

Το λογισμικό θα πρέπει να περιέχει εφαρμογή επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνας, 
εφαρμογή σχεδίασης, εφαρμογή δημιουργίας γραφικών στο διαδίκτυο, εφαρμογή 
DTP. Δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε το πακέτο. Θα πρέπει να το προτείνει η 
εταιρεία σας. 

 

* Είδος 19. Υπολογιστής χειρός με οθόνη αφής σελ 88 

Ενσωματωμένη οδηγό χωρητικότητας (Flash Drive). Εννοείτε να έχει επάνω του ένα 
flash disk; Ή μνήμη τύπου solid και όχι μαγνητικό δίσκο; Τι τύπου αντικλεπτικές 
θήκες χρειάζεστε; Μοντέλο; 

Να έχει solid μνήμη υποχρεωτικά και προαιρετικά flash drive. Δεν μπορούμε να σας 
υποδείξουμε μοντέλα και θήκες. Θα πρέπει να τα προτείνει η εταιρεία σας.  

 

* Είδος 21. Σταθμός με οθόνη αφής σελ 89 

Προδιαγράφετε infokiosk τύπου open frame. Είναι δεσμευτικό; Τι τύπο ακριβώς 
χρειάζεστε; Κατασκευαστής;  

Το infokiosk είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό. Το δεσμευτικό είναι η οθόνη αφής 
να είναι οpen frame κατά προτίμηση multi touch αλλά όχι απαραίτητα. 
Κατασκευαστή δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε. Θα πρέπει να τον προτείνει η 
εταιρεία σας. 
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* Είδος 24. Διαδραστική ηχητική επιφάνεια με αισθητήρες αφής σελ 91 

Τι ακριβώς προδιαγράφετε; Μοντέλο, τύπος; 

Επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες από την αντίστοιχη εφαρμογή που έχουμε φτιάξει 
στο Μουσείο σε custom μορφή αλλά δεν μας έχει ικανοποιήσει το αποτέλεσμα και 
για αυτό το λόγο ζητάμε από την παρούσα προκήρυξη κάτι αντίστοιχο. 
Κατασκευαστή δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε. Θα πρέπει να τον προτείνει η 
εταιρεία σας. 

 

 

Ηχείο 

Κουμπί που αναπαράγει 
ηχητικό απόσπασμα 
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* Είδος 25. Ηχεία ειδικών προδιαγραφών σελ 91 

Τι ακριβώς προδιαγράφετε; Μοντέλο τύπος; 

Εννοούμε ηχεία που να μην διαχέεται ο ήχος παντού αλλά να μπορούμε να 
καθορίσουμε / ελέγξουμε τη δέσμη του ήχου. Μοντέλο και τύπο δεν μπορούμε να σας 
υποδείξουμε. Θα πρέπει να τον προτείνει η εταιρεία σας. 
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