
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάληεζε ζην ππ’ αξηζ. πξωη. 4514/20.06.2018 εξώηεκα ηεο εηαηξείαο 

MECHANICUS». 

 

ε απάληεζε ηνπ εγγξάθνπ ζαο, όζνλ αθνξά ην πξώην ζθέινο ηνπ εξωηήκαηόο 

ζαο, για ηην κάλςτη ηυν απαιηήζευν ηυν παπαγπάθυν 2.2.5 – Οικονομική και 

Φπημαηοοικονομική Επάπκεια και παπ. 2.2.6 – Τεσνικήρ και Επαγγελμαηική Ικανόηηηα, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο ηξίηωλ όπωο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

Ωο πξνο ην δεύηεξν ζθέινο ηνπ εξωηήκαηόο ζαο, Επώηημα-Παπαηηπήζειρ ζσεηικά 

με ηιρ Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Παπάπηημα II ηηρ ζσεη. Διακήπςξηρ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα 

εμήο: 

1) Τπομονάδα: Υαπακηηπιζηικά εκηςπωηή αποδείξεων 

Α/Α 7.3.3. Μπνξεί λα γίλεη απνδεθηή θαη ε ρξήζε ελόο UPS εθόζνλ είλαη επαξθώο 

ηεθκεξηωκέλε. 

2) Τπομονάδα: Εθαπμογέρ ηος κενηπικού ζςζηήμαηορ καη’ ελάσιζηο 

Α/Α 8. «Αλά πεξηνρή» ελλνείηαη ε δηάθξηζε κεηαμύ ηωλ κόληκωλ θαη δηαβαηηθώλ πειαηώλ. 

3) Μονάδα: Σεπμαηικό ειζόδος Μόνιμων ή/και Διαβαηικών Πελαηών 

3.1) Α/Α 2. Η πξόηαζε απνξξίπηεηαη ιόγω νξγάλωζεο ηνπ ρώξνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

3.2) Α/Α 7. Ναη ζα κπνξνύζε. 

3.3) Α/Α 16. Σν ηεξκαηηθό ζα πξνβάιιεη νπηηθά κελύκαηα πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνλ νδεγό 

λα εθδώζεη ην εηζηηήξην εηζόδνπ κε ην πάηεκα ηνπ κπνπηόλ ζηελ πεξίπηωζε δηαβαηηθνύ 
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πειάηε θαη πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνλ νδεγό λα δείμεη ηελ θάξηα ηνπ ζηελ πεξίπηωζε 

κόληκνπ πειάηε. 

4) Μονάδα: Σεπμαηικό Ειζόδος Μόνιμων Πελαηών 

Α/Α 14. Σν ηεξκαηηθό ζα πξνβάιιεη νπηηθά κελύκαηα πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνλ νδεγό λα 

δείμεη ηελ θάξηα ηνπ ζηνλ αληίζηνηρν αλαγλώζηε γηα λα αλνίμεη ε κπάξα εηζόδνπ. 

5) Μονάδα: Σεπμαηικό Eξόδος Μόνιμων ή/και Διαβαηικών Πελαηών 

Α/Α 6. Σν ηεξκαηηθό ζα πξνβάιιεη νπηηθά κελύκαηα πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνλ νδεγό λα 

δείμεη ηελ θάξηα ηνπ ζηελ πεξίπηωζε κόληκνπ πειάηε θαη λα εηζάγεη ην εηζηηήξην ζην 

κεράλεκα ζηελ πεξίπηωζε δηαβαηηθνύ πειάηε. Δπηπιένλ, ην ηεξκαηηθό ζα πεξηιακβάλεη 

κελύκαηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν πιεξωκήο ηνπ εηζηηεξίνπ π.ρ. ΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΔΝΟ ΔΙΙΣΗΡΙΟ θαη ηέινο κόιηο αλνίγεη ε κπάξα ζα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε 

ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ 

6) Μονάδα: Σεπμαηικό Εξόδος Μόνιμων Πελαηών 

Α/Α 5. Σν ηεξκαηηθό ζα πξνβάιιεη νπηηθά κελύκαηα πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνλ νδεγό λα 

δείμεη ηελ θάξηα ηνπ ώζηε λα αλνίμεη ε κπάξα εμόδνπ. Μόιηο αλνίγεη ε κπάξα ζα 

εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ 

7) Μονάδα: Λογιζμικό Διασείπιζηρ 

Α/Α 4. Σν virtual machine επηιέγεηαη ωο πην νηθνλνκηθό, πην επέιηθην θαη πην δηαρεηξίζηκν. 

Α/Α 10. Η δηάθξηζε ζηηο ζέζεηο αλαθέξεηαη ζηνπο δηαβαηηθνύο θαη κόληκνπο πειάηεο. 

Α/Α 22. Πεξηιακβάλεη ηελ εθηύπωζε δύν αληηηύπωλ (έλα γηα ηνλ πειάηε θαη έλα γηα ηελ 

επηρείξεζε), όπωο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηα κεραλήκαηα POS. 

8) Μονάδα: Μπάπερ ελέγσος ειζόδος/εξόδος  

Α/Α 7. Να γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηεο κπάξαο π.σ. η μπάπα 

είναι καηαζκεςαζμένη από γαλβανιζμένο ζίδεπο βαμμένο ηλεκηποζηαηικά ενώ ο μησανιζμόρ 

ηηρ πεπικλείεηαι από μεηαλλικό κάλςμμα με σαλύβδινο ζκελεηό. 

9) Πινακίδα ήμανζηρ πληπόηηηαρ Πάπκινγκ 

Α/Α 6. Όρη δελ απνθιείεηαη. 
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