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ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισµούς προµήθειας
Η/Υ»
Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται προς όλους τους φορείς του Ενιαίου
Προγράµµατος Προµηθειών που διενεργούν προµήθειες ειδών πληροφορικής
(προµήθειες Η/Υ για σταθµούς εργασίας, εξυπηρετητές, φορητούς υπολογιστές).
Σκοπός της είναι να εντείνει την προσοχή των φορέων, ώστε να αποφεύγονται
πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και πιθανώς δηµιουργούν
µεροληπτική αντιµετώπιση προς συγκεκριµένες εταιρίες (είτε ευνοούν είτε
αποκλείουν). Οι οδηγίες που ακολουθούν θα βοηθήσουν τους φορείς στη σύνταξη
Τεχνικών Προδιαγραφών, που θα προσδιορίζουν τα προς προµήθεια υλικά, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση που στις προδιαγραφές γίνεται αναφορά σε µικροεπεξεργαστή για
υπολογιστές είτε πρόκειται για σταθµούς εργασίας, είτε για φορητούς υπολογιστές ή
εξυπηρετητές κ.λ.π., η περιγραφή της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται µε γενικούς
όρους όπως για παράδειγµα, «επεξεργαστής της οικογένειας x86». Ειδικότερα, στην
τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια ειδών αντικειµένου απαγορεύεται γενικά
η αναφορά συγκεκριµένης µάρκας ή εταιρίας προέλευσης (πχ Intel, AMD) ή σε
αρχιτεκτονικές µικροεπεξεργαστών που χαρακτηρίζουν συγκεκριµένη εταιρία ή σε
εµπορικά σήµατα (trademarks), πατέντες, τύπους τεχνολογιών ή οποιαδήποτε άλλη
προδιαγραφή που προσδιορίζει συγκεκριµένο κατασκευαστή. Για παράδειγµα
1

προδιαγραφές µε όρους «επεξεργαστής Pentium 4 ή ισοδύναµος» απαγορεύεται να
χρησιµοποιούνται.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες είναι αντικειµενικά αδύνατο να
περιγραφεί µε διαφορετικό τρόπο ο εξοπλισµός πληροφορικής, παρά µόνο µε την
αναφορά µιας εταιρίας ή συγκεκριµένου προϊόντος γίνεται η εν λόγω αναφορά
συνοδευόµενη από τη µνεία «ή ισοδύναµο». Οι περιπτώσεις αυτές

είναι πολύ

σπάνιες και περιορίζονται σε ορισµένες συµπληρωµατικές αγορές υλικού
πληροφορικής, όταν πρέπει να εξασφαλιστεί

η συµβατότητα µε ένα υπάρχον

σύστηµα. Αυτή η ανάγκη θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιολογηµένη σε κάθε
περίπτωση.
Οι προδιαγραφές υλικού Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών δεν πρέπει
επίσης να αναφέρουν τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή διότι ενδέχεται να
παραπέµπει σε προϊόντα συγκεκριµένης εταιρίας. Σηµειώνεται, σχετικά, ότι η
απόδοση ενός µικροεπεξεργαστή εξαρτάται τόσο από τη συχνότητα λειτουργίας του
ρολογιού όσο και από τον αριθµό των εντολών που µπορούν να εκτελεστούν σε κάθε
κύκλο ρολογιού (IPC).
Οµοίως, θα πρέπει να αποφεύγονται προδιαγραφές που αναφέρονται σε ελάχιστη
ταχύτητα λειτουργίας του διαύλου εσωτερικής επικοινωνίας (FSB), ή σε ελάχιστη
µνήµη cache κ.λ.π., δεδοµένου ότι προδιαγραφές αυτού του είδους, µολονότι δεν
προσδιορίζουν επαρκώς την απόδοση των συστηµάτων, µπορεί να προσδιορίζουν
κατασκευαστή.
Αντί των παραπάνω, και µε στόχο τη σύµπλευση µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον
αµερόληπτο προσδιορισµό της απόδοσης των επιµέρους στοιχείων ή και του συνόλου
των προς προµήθεια ειδών, οι προδιαγραφές πρέπει να αναφέρουν το συγκριτικό
αριθµό ταχύτητας, που θα προκύψει από τη χρήση καταλλήλων µετρικών, κάποιου
ανεξάρτητου και ευρέως αποδεκτού µετροπρογράµµατος(benchmark). Ο αριθµός
αυτός θα υποδηλοί το ελάχιστο όριο επίδοσης που θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο
του συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του µικροεπεξεργαστή).
Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι µετρικές όσο και τα κάτω όρια επιδόσεων πρέπει να είναι
αµερόληπτα, µε την έννοια ότι δεν θα οδηγούν σε συγκεκριµένα προϊόντα
συγκεκριµένων εταιριών.

2

Παρακαλούµε για την πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών κατά τη δηµοσίευση
προκηρύξεων που αφορούν σχετικές προµήθειες, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
καταγγελιών από υποψηφίους Αναδόχους και ακύρωσης των διαγωνισµών ή
απώλειας πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος σηµειώνεται ότι µε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο, θα σας κοινοποιηθούν
περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών πληροφορικής.

Ο Γεν. Γραµµατέας Εµπορίου

Ι. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
- Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
- Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις & Τµήµατα Προµηθειών
Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν
- Επιµελητήρια
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
-

3η ∆/νση Κρατ. Προµηθειών

-

Τεχνική ∆/νση Κρατ. Προµηθειών

- ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
- Προέδρους ΜΕΕ και ΕΚΠ
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαθανασίου
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
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