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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών με
προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και MS OFFICE PRO για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Χαμηλότερη Τιμή

03 Δεκεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ανοιχτές προσφορές στο mail:
vfousteri@aemy.gr και στο fax:
2286035459

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Πέμπτη

13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
06 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών με
προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 PRO και MS OFFICE για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας.
Οι αιτούμενοι προσωπικοί υπολογιστές (PC΄s) θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες στον παρακάτω
πίνακα τεχνικές προδιαγραφές.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά
1.

Αριθμός τεμαχίων

15

2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του

Ναι

προσφερόμενου συστήματος.
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3.

4.

5.

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να καλύπτει τα διεθνή πρότυπα
φιλικότητας προς το περιβάλλον, εξοικονόμησης ενέργειας και να
ικανοποιεί τα διεθνώς ικανοποιημένα standards για ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές όπως: EPEAT®, CECP, SEPA, WEEE,
ENERGY STAR®, FCC, όπως αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.
.
Προ εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα MS WINDOWS 10
PROGREEK 64 BITS ή νεότερο που θα συνοδεύεται από τους
κατάλληλους οδηγούς των προσφερόμενων συσκευών.
Προεγκατεστημένο Microsoft Office pro
Όλα τα προγράμματα που συνοδεύουν, συν το λειτουργικό σύστημα και
τους οδηγούς, να παρέχονται σε οπτικό δίδκο (cd ή dvd) και να δύνεται
η δυνατότητα για επαναφορά των προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο
όπωε είναι στην αρχική του μορφή
Να δοθούν σε οπτικά μέσα (cd, dvd) όλοι οι οδηγοί (drivers) των
συσκευών για το λειτουργικό σύστημα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ναι

Ναι

ΝΑΙ

6.

Επεξεργαστής

64-bit

7.

Κατασκευαστής

Intel

8.

Αριθμός πυρήνων

9.

Συχνότητα λειτουργίας

10.

Μνήμη cache

11.

Μοντέλο επεξεργαστή

≥i5

12.

Κεντρική μνήμη Ram τεχνολογίας DDR3, dual channel

ΝΑΙ

13.

Εγκατεστημένη μνήμη Ram

≥4gb

14.

Ταχύτητα μνήμης Ram

15.

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ram

16.

Intel chipset Q150 το οποίο υποστηρίζει 6ης γενιάς intel επεξεργαστές

ΝΑΙ

17.

Σκληρός δίσκος SATA3, με υποστήριξη της νεότερης τεχνολογίας smart

ΝΑΙ

18.

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου

19.

Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου

≥7200 RPM

20.

Ελεγκτής υποσυστήματος δίσκων sata

6.0 gb/s

21.

Υποσύστημα γραφικών ενσωματωμένο intel hd

Ναι

22.

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου

Ναι

23.

Καρτα δικτύου 10/100/1000, PC ethernet card ή on board

Ναι

2 x USB 3.0 blue (front), 2 x USB 3.0 blue (rear),
2 x USB 3.0 (rear) with Wake from S4/S5 feature
(black),

Ναι

24.

≥4
≥3,1GHz
≥6 Mb

≥2133 Mhz ddr4
32GB

≥500gb
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25.

1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x είσοδος ήχου,
1 x έξοδος ήχου,
1 x RJ-45, 1 x ακουστικών, 1 x μικροφώνου
Τροφοδοτικό

≥65 w

26.

Απόδοση τροφοδοτικού

≥89%

Διαχείριση ασφάλειας
Trusted platform module (TPM) 1.2, απενεργοποίηση θύρας sata μέσω
bios, κλείδωμα μονάδας, intel identify protection technology (IPT),
ενεργοποίηση /απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και usb θύρας
μέσω bios, προαιρετική απενεργοποίηση θυρών usb από το εργοστάσιο,
έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης, κωδικός ρύθμισης, κλειδαριά/αισθητήρας
καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές
κλειδώματος με καλώδιο.
Πληκτρολόγιο τύπου Microsoft universal, με ελληνικό και λατινικό
πληκτρολόγιο. Mouse οπτικής τεχνολογίας.
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή(κεντρική
μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, mouse,) να προέρχονται από την
ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’αυτά
και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί
δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος υπολογιστή, εγκεκριμένες από
αυτό.
Εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και
επιτόπου εξυπηρέτηση.
Έγχρωμη οθόνη

Ναι

31.

Αριθμός τεμαχίων

15

32

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

Ναι

33.

Τύπος lcd/tft έγχρωμη

Ναι

34.

Διαγώνια διάσταση

35.

Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση

27.

28.
29.

30.

36.

37.

Συμβατότητα με πρότυπα
Ενδεικτικά αναφέρονται: Energy Star, TCO Certified
Displays 5, TCO 05 κλπ.
Η προσφερόμενη οθόνη πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους
προτεινόμενους σταθμούς εργασίας

Ναι
Ναι

Ναι

≥21’’
1920x1080
Ναι
Ναι

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις
06.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τους ΚΑΕ 14.03.00.80 (Προμήθεια Η/Υ – Λογισμικού) και
16.17.00.80 (Λογισμικά Προγράμματα - Άδειες Χρήσης) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν.
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Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

