
              
 

 

 

                          Αγξίλην, 25 Ννεκβξίνπ 2020 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.18168 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill : gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ». 

 

1. Πξνκήζεηα 6 ππνινγηζηψλ , προϋπολογιζμού δαπάνης 1.260,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα 3 εθηππσηψλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00  € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:   1.560,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13 Σν αξηζκ.πξση.17210/10-11-2020 αηηήκα ηεο Πιεξνθνξηθήο   

 14. Σελ  αξ.  1580/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΗΑΑ46904Μ-Π6Γ  απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  ππ. αξηζκ.  17421/13.11.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ππνινγηζηψλ θαη εθηππσηψλ άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 07-12-2020, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361123)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια 6 σπολογιζηών , προϋπολογιζμού δαπάνης 1.260,00 € + Φ.Π.Α. 

                                ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A1. Αξηζκφο  πξνζθεξφκελσλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

 

                          6 

 

  

A1.1.2. Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα κνλάδσλ Η/Τ 
(refurbished Grade A ή αλψηεξν) νη 
νπνίεο θαη πξνζθέξνπλ ηελ 
ηδαληθφηεξε αλαινγία 
θφζηνπο/πνηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη 
ελδείθλπληαη γηα πάζεο θχζεσο 
επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. 

ΝΑΙ   



 
A1.1.3. 

 
Σχπνο ζαζί θεληξηθήο κνλάδαο 

 
Δπηηξαπέδηνο Desktop /Midi 

Tower ή SFF 

  

A1.2. ΜΗΣΡΙΚΗ ΚΑΡΣΑ   

A1.2.1. Chipset Intel ή αληίζηνηρν   

A1.3. ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ   

 

 

A1.3.1. 

 

Σχπνο 

Core i3-3220 (3εο γεληάο) ή 

κεγαιχηεξεο ηζρχνο ή 
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνο  βάζεη 

(PassMark-CPUMark κε Low 
Margin Error: 

https://www.cpubenchmark.net/ 

desktop.html ) 

  

A1.3.2. πρλφηεηα ξνινγηνχ 

Δπεμεξγαζηή 

≥ 3.30 GHz   

A1.3.3. Μλήκε (cache) ≥ 3 ΜΒ Cache   

A1.4. ΚΤΡΙΑ ΜΝΗΜΗ   
A1.4.1. Σχπνο κλήκεο DDR3 ή DDR4   
A1.4.2. Πξνζθεξφκελε κλήκε 

ζπζηήκαηνο 
≥8 GB   

A1.4.3. πρλφηεηα κλήκεο ≥1333 MHz ή ηαρχηεξνο   

 

A1.4.4. 

 

Μέγηζηε Μλήκε ζπζηήκαηνο 

 

≥16 GB 

  

A1.4.5. πλνιηθέο ππνδνρέο κλήκεο ≥2 dimm   

A1.4.6. Διεχζεξεο ππνδνρέο ≥1 
  

A1.5. ΓΙΑΤΛΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ   

A1.5.1. Γίαπινη PCI ή PCIe NAI 
  

 

A1.5.2. 
Γίαπινη USB 2.0 ή/θαη USB 3.0, 
κε ηνπιάρηζηνλ δχν ζχξεο ζην 
κπξνζηηλφ κέξνο 

 

NAI 

  

Α1.6. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑΤΛΟΙ   

 
A1.6.1. 

Διεχζεξεο Θχξεο PCI ή PCIe 
ζηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε 

 
≥1 

  

 

A1.6.2. PCIe 16x 
 

≥1 

  

 

 
A1.6.3. 

Να αλαθεξζεί ξεηψο ε 
δηάξζξσζε ηνπ hardware 
ηνπ πξνζσπηθνχ 
ππνινγηζηή (αξηζκφο slots 
θεληξηθνχ δηαχινπ, 
πξνζθεξφκελεο θάξηεο, 
ειεχζεξα slots 
θεληξηθνχ δηαχινπ θ.ιπ.) 

 

 

ΝΑΙ 

  

A1.7. ΜΟΝΑΓΔ ΚΛΗΡΩΝ ΓΙΚΩΝ   

A1.7.1. Αξηζκφο κνλάδσλ >=1   

A1.7.2. πλνιηθή νλνκαζηηθή 

ρσξεηηθφηεηα. 

≥240 GB   

A1.7.3. Σχπνο Γίζθνπ SSD Serial ATA 
  

A1.7.4. Σαρχηεηα Αλάγλσζεο/Δγγξαθήο 
 

Να αλαθεξζεί 

  

A1.7.5. Σαρχηεηα Αλάγλσζεο SSD 
≥ 500 MB/S   

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html


A1.7.6. 
   Σαρχηεηα Δγγξαθήο SSD ≥ 500 MB/S   

A1.7.7. Σχπνο Γίζθνπ SSD Serial ATA 
  

A1.8. ΜΟΝΑΓΔ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΙΚΩΝ    
A1.8.1. DVD+R/+RW with double Layer 

write capability 

NAI   

A1.8.2. Σαρχηεηεο Να αλαθεξζνχλ   

A1.9. ΓΙΚΣΤΑΚΔ ΤΝΓΔΔΙ   

 
A1.9.1. 

Αξηζκφο πξνζαξκνζηηθψλ 
(adapters) 
100/1000 Mbits/sec Ethernet 
(auto sensing, wake on LAN) 

1 
  

A1.9.2. Θχξα (RJ-45) NAI   

A1.10. ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΥΟΤ   

A1.10.1. Κάξηα γξαθηθψλ On Board NAI   

 A1.10.2 
. Κάξηα ήρνπ NAI   

A1.11. ΘΤΡΔ ΔΞΟΓΟΤ ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ   

 A1.11.1. Θχξα VGA NAI   

 A1.11.2. Θχξα DVI ή HDMI ή Display Port NAI   

A1.12. ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

 A1.12.1. Πξνζηαζία πξφζβαζεο ζην ΒΙΟS 
κε θσδηθή ιέμε 

NAI   

 

 A1.12.2. 

To BIOS λα είλαη 
ελεκεξσκέλν ζηελ 
ηειεπηαία έθδνζε πνπ 
δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
Να αλαθεξζνχλ νη 
ιεηηνπξγίεο  ηνπ 

 

NAI 

  

A1. 12.3. Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

NAI   

 A1.12.4. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ 
CEMark. 

NAI   

 A1.12.5. Η θεληξηθή κνλάδα λα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθφ EPEAT. 

NAI   

 
 A1.12.6. 

Η θεληξηθή κνλάδα λα 
ππνζηεξίδεη ην πξφηππν 
ENERGYSTAR 

NAI 
  

A1.13. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ   

 
 A1.13.1. 

Άδεηα γηα Windows 10 
Pro 64bit Διιεληθφ 
(Greek), 
πξνεγθαηεζηεκέλν 

NAI 
  

A1.14. ΔΓΓΤΗΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ   

 

 

 

 A1.14.1. 

Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο 
ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 
δσξεάλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 
γηα  3 έηε κεηά ηε νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ, κε ππνζηήξημε 
ε νπνία ζα θαιχπηεη ην 
ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ 
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

 

 

 

NAI 

  

A1.15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

 

 A1.15.1. 
Υξφλνο Παξάδνζεο Δμνπιηζκνχ 
(κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 30 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ). 

≤ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ   



 

 
 A1.15.2. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 
παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία.  

 

 

NAI 

  

 A1.15.3. 

ν δίζθνο SSD πξέπεη λα είλαη 
θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
 A1.15.4. 

Ο αλαθαηαζθεπαζκέλνο 
εμνπιηζκφο λα έρεη πεξάζεη 
πιήξε ηερληθφ έιεγρν θαη 
λα είλαη μαλαβακκέλνο ζηα 
εξγνζηαζηαθά ηνπ ρξψκαηα 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 A1.15.5. 

Ο αλαθαηαζθεπαζκέλνο 
κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 
λα πξνέξρεηαη απφ 
πηζηνπνηεκέλε εηαηξία 
αλαθαηαζθεπήο κε 
πηζηνπνίεζε ADISA (Asset 
Disposal & Information 
Security Alliance) 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 A1.15.6. 

Ο αλαθαηαζθεπαζκέλνο 
κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 
λα πξνέξρεηαη απφ 
πηζηνπνηεκέλε εηαηξία 
αλαθαηαζθεπήο κε 
πηζηνπνίεζε Microsoft 
Authorished Refurbisher MAR 

 

ΝΑΙ 

  

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ηελ  ππνρξεσηηθή ππνβνιή Φχιινπ ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα 
ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο/πξντφλησλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο. 

 Η πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ. 

 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 

2. Προμήθεια 3 εκησπωηών, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00  € + Φ.Π.Α. 

                                     ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Β.1.1 Μνλφρξσκνο (Αζπξφκαπξνο) 
Δθηππσηήο Α4, ηερλνινγίαο Laser ή 

LED. 

ΝΑΙ   

Β.1.2 Μλήκε RAM (MB ) >=256   

Β.1.3 Μέγηζηε Σαρχηεηα Δθηχπσζεο (Α4) 

(ειίδεο αλά ιεπηφ ή ppm). 

>=34   

Β.1.4 Μέγηζηνο Μεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ 
(ζειίδεο) 

>=15000   

Β.1.5 Αλάιπζε εθηχπσζεο (DPI): 1200 x 

1200 

ΝΑΙ   

Β.1.6 Υξφλνο Δθηχπσζεο πξψηεο 

ζειίδαο(sec) 

<8,5   

Β.1.7 Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο 
(Duplex). 

ΝΑΙ   

Β.1.8 πλδέζεηο α. Gigabit (10/100/1000 

Mbps) Ethernet θαη β. USB 2 ή 
αλψηεξε 

ΝΑΙ   

Β.1.9 πκβαηφο κε Windows 7, 8 & 10. ΝΑΙ   

Β.1.10 Μεγέζε ραξηηνχ :Α4,Α5 ΝΑΙ   

Β.1.11 Δγγχεζε >=1 έηε   



 

 

 Όια ηα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ηελ  ππνρξεσηηθή ππνβνιή Φχιινπ ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα 
ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο/πξντφλησλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάδνζεο. 

 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 
                

 

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              

       

 
             

                 
                                                                                     

                 

               


