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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 
Οι ειδικοί όροι που ακολουκοφν αναφζρονται ςτθν ετιςια προμικεια εξοπλιςμοφ 
πλθροφορικισ.  
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Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ Η/Τ (ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ)    

1.  Πρζπει να αναφζρεται ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. ΝΑΙ   

2.  

Ο προςφερόμενοσ υπολογιςτισ πρζπει να είναι καινοφριοσ, 
αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ και 
ζκδοςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, να κυκλοφορεί ςτθ 
διεκνι αγορά, και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 
αντικατάςταςθσ ι απόςυρςισ του.  

ΝΑΙ 

  

3.  

Σα μζρθ που ςυνκζτουν κάκε υπολογιςτι (κεντρικι μονάδα, 
οκόνθ, ποντίκι, πλθκτρολόγιο και ότι άλλο) να προζρχονται 
από τθν ίδια καταςκευάςτρια εταιρεία που κα αναγράφεται 
εμφανϊσ πάνω ς’ αυτά και ςτα κιβϊτια όπου κα είναι 
ςυςκευαςμζνα. Η καταςκευάςτρια εταιρεία να ζχει 
πιςτοποιθκεί κατά ISΟ 9001. 

ΝΑΙ 

  

4.  

Για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ 
κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001. Όλοσ ο 
εξοπλιςμόσ να φζρει το ςιμα CE και γενικότερα, πζρα από 
τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ που εμφανίηονται ςτα Σεχνικά 
Χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ, να αναφζρονται τυχόν 
επιπλζον των ανωτζρω. 

ΝΑΙ 

  

5.  

Σο ςφνολο του ςυςτιματοσ να είναι ςυναρμολογθμζνο από 
το εργοςτάςιο καταςκευισ των υπολογιςτϊνφ, εγκεκριμζνο 
και πιςτοποιθμζνο από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία και να 
υπάρχει ειδικι ζνδειξθ που να το βεβαιϊνει. 

ΝΑΙ 

  

6.  
Να παρζχεται φιλικότθτα προσ το περιβάλλον, εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και αςφάλεια (Green PC), κακϊσ επίςθσ να φζρει 
πιςτοποιθτικά για προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

ΝΑΙ 
  

7.  Πιςτοποιθτικό για εξοικονόμθςθ ενζργειασ (EPA Energy Star). ΝΑΙ   

8.  
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο ωσ προσ τισ 
χαμθλζσ εκπομπζσ ακτινοβολίασ ςφμφωνα με τα διεκνι 
πρότυπα. 

ΝΑΙ 
  

9.  

Να υπάρχει διαβεβαίωςθ για διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν 
για τα επόμενα τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ και θ ανταπόκριςθ 
ςε γραπτι κλιςθ του φορζα (για βλάβθ, κ.λ.π.) να γίνεται 
ζωσ τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ μζρα ςτο ςθμείο 
τοποκζτθςθσ του ςτακμοφ εργαςίασ. 

ΝΑΙ 
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10.  

Εγγφθςθ με επίςκεψθ τεχνικοφ, ζωσ τθν επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα, ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ του υπολογιςτι (Next 
Business Day OnSite) για ολόκλθρο τον υπολογιςτι, τα 
εξαρτιματα και τα περιφερειακά του (όπωσ αναλφονται ςτθ 
ςυνζχεια): Σρία (3) ζτθ. 

ΝΑΙ 

  

11.  
Δυνατότθτα εκκίνθςθσ - διόρκωςθσ και εγκατάςταςθσ 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ από «μθδενικι βάςθ». 

ΝΑΙ 
  

12.  Σο κουτί να είναι τφπου Desktop Tower. ΝΑΙ   

13.  
Σο τροφοδοτικό να είναι ιςχφοσ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ από 
250W. 

ΝΑΙ 
  

14.  
Ο επεξεργαςτισ να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) 
φυςικοφσ/πραγματικοφσ πυρινεσ και τζςςερισ (4) λογικοφσ 
πυρινεσ (με χριςθ τεχνολογίασ τφπου hyper-threading). 

ΝΑΙ 
  

15.  Ο επεξεργαςτισ να είναι 64 bit. ΝΑΙ   

16.  
Η ταχφτθτα ρολογιοφ του επεξεργαςτι να είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από 3,1 GHz. 

ΝΑΙ 
  

17.  
Η λανκάνουςα μνιμθ δευτζρου επιπζδου (L2 Cache) του 
επεξεργαςτι να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από ζνα (1) MB. 

ΝΑΙ 
  

18.  
Η λανκάνουςα μνιμθ τρίτου επιπζδου (L3 Cache) του 
επεξεργαςτι να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από ζξθ (6) MB. 

ΝΑΙ 
  

19.  
Η χωρθτικότθτα τθσ μνιμθσ RAM του υπολογιςτι να είναι 
ίςθ ι μεγαλφτερθ από τζςςερα (4) GΒ. 

ΝΑΙ 
  

20.  
O τφποσ τθσ μνιμθσ RAM του υπολογιςτι να είναι DDR3 ι 
νεϊτεροσ. 

ΝΑΙ 
  

21.  
Η ςυχνότθτα λειτουργίασ τθσ μνιμθσ RAM του υπολογιςτι να 
είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 1333 MHz. 

ΝΑΙ 
  

22.  Η μθτρικι του υπολογιςτι να είναι τφπου Micro ATX. ΝΑΙ   

23.  

Η μθτρικι να υποςτθρίηει πλιρωσ τον παραπάνω 
προδιαγραφόμενο επεξεργαςτι, όςον αφορά όλα τα λογικά 
και φυςικά χαρακτθριςτικά του (αρικμόσ λογικϊν και 
φυςικϊν πυρινων, λανκάνουςα μνιμθ, κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ 

  

24.  

Η μθτρικι να υποςτθρίηει πλιρωσ τθν παραπάνω 
προδιαγραφόμενθ μνιμθ, όςον αφορά όλα τα λογικά και 
φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ (μζγεκοσ, ςυχνότθτα 
λειτουργίασ, κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ 

  

25.  
Σο μζγιςτο ποςό μνιμθσ που πρζπει να υποςτθρίηει θ 
μθτρικι πρζπει να είναι ίςο ι μεγαλφτερο από οκτϊ (8) GB. 

ΝΑΙ 
  

26.  
τθ μθτρικι πρζπει να παραμζνει τουλάχιςτον μία (1) 
ελεφκερθ κζςθ μνιμθσ, μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ ελάχιςτθσ 
ποςότθτασ μνιμθσ που αναφζρκθκε παραπάνω. 

ΝΑΙ 
  

27.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον πζντε (5) 
κφρεσ τφπου USB 2.0 για ςφνδεςθ περιφερειακϊν. 

ΝΑΙ 
  

28.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον μία (1) κφρα 
ειςόδου μικροφϊνου (Microphone In). 

ΝΑΙ 
  

29.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον μία (1) κφρα 
εξόδου ακουςτικϊν (Ηeadphone). 

ΝΑΙ 
  

30.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον μία (1) κφρα 
εξόδου VGA. 

ΝΑΙ 
  

31.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να διακζτει ζναν (1) τουλάχιςτον 
ςκλθρό δίςκο. 

ΝΑΙ 
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32.  
Η χωρθτικότθτα του ςκλθροφ δίςκου του υπολογιςτι πρζπει 
να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από πεντακόςια (500) GB. 

ΝΑΙ 
  

33.  
Η ταχφτθτα περιςτροφισ του ςκλθροφ δίςκου του 
υπολογιςτι πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 7.200 
ςτροφζσ το λεπτό (rpm). 

ΝΑΙ 
  

34.  
Η διαςφνδεςθ του ςκλθροφ δίςκου ςτον υπολογιςτι πρζπει 
να γίνεται μζςω του πρωτοκόλλου SATA-2 ι νεϊτερου. 

ΝΑΙ 
  

35.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να ζχει, ενςωματωμζνθ ςτθν μθτρικι 
του ι ςε μορφι κάρτασ επζκταςθσ, μία (1) τουλάχιςτον κφρα 
δικτφου Ethernet. 

ΝΑΙ 
  

36.  
Η κφρα δικτφου του υπολογιςτι πρζπει να υποςτθρίηει 
ταχφτθτεσ 10, 100 και 1000 Mbps ι ανϊτερεσ. 

ΝΑΙ 
  

37.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να ζχει, ενςωματωμζνθ ςτθ μθτρικι 
του ι ςε μορφι κάρτασ επζκταςθσ, μία (1) τουλάχιςτον 
κάρτα γραφικϊν. 

ΝΑΙ 
  

38.  
Η κάρτα γραφικϊν του υπολογιςτι πρζπει να ζχει μνιμθ ίςθ 
ι μεγαλφτερθ από 512 MB. 

ΝΑΙ 
  

39.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να ζχει, ενςωματωμζνθ ςτθ μθτρικι 
του ι ςε μορφι κάρτασ επζκταςθσ, μία (1) τουλάχιςτον 
κάρτα ιχου. 

ΝΑΙ 
  

40.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον ζναν (1) οπτικό 
οδθγό CD/DVD με δυνατότθτα ανάγνωςθσ & εγγραφισ. 

ΝΑΙ 
  

41.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x. 

ΝΑΙ 
  

42.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα ανάγνωςθσ DVD 16x. 

ΝΑΙ 
  

43.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ CD-R 48x. 

ΝΑΙ 
  

44.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ CD-RW 32x. 

ΝΑΙ 
  

45.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ DVD-R 24x. 

ΝΑΙ 
  

46.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ DVD+R 24x. 

ΝΑΙ 
  

47.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ DVD-RW 6x. 

ΝΑΙ 
  

48.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ DVD+RW 8x. 

ΝΑΙ 
  

49.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
υποςτθρίηει ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ DVD-R DL 12x. 

ΝΑΙ 
  

50.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ (buffer) ίςθ ι μεγαλφτερθ 
από δφο (2) Mbytes. 

ΝΑΙ 
  

51.  
Ο οπτικόσ οδθγόσ του υπολογιςτι CD/DVD πρζπει να 
ςυνδζεται ςτον υπολογιςτι μζςω πρωτοκόλλου SATA ι 
ATAPI. 

ΝΑΙ 
  

52.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον μία (1) ζγχρωμθ 
οκόνθ. 

ΝΑΙ 
  

53.  
Ο τφποσ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι πρζπει να είναι TFT -LCD 
ι LED. 

ΝΑΙ 
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54.  
Η διαγϊνιοσ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι πρζπει να είναι ίςθ 
ι μεγαλφτερθ από δεκαεννζα (19) ίντςεσ. 

ΝΑΙ 
  

55.  
Η ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι πρζπει να είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από 1366 x 768. 

ΝΑΙ 
  

56.  
Η φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι πρζπει να είναι 
ίςθ ι μεγαλφτερθ από 250 cd/τμ. 

ΝΑΙ 
  

57.  
Η τυπικι αντίκεςθ (contrast) τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι 
πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 800:1. 

ΝΑΙ 
  

58.  
Ο χρόνοσ απόκριςθσ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι πρζπει να 
είναι μικρότεροσ ι ίςοσ από 7 ms. 

ΝΑΙ 
  

59.  
Η ειδικι εγγφθςθ αντικατάςταςθσ τθσ οκόνθσ ςε περίπτωςθ 
κατεςτραμμζνων εικονοςτοιχείων (pixels) να είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ενόσ (1) ζτουσ. 

ΝΑΙ 
  

60.  Η οκόνθ του υπολογιςτι πρζπει να διακζτει βάςθ ςτιριξθσ. ΝΑΙ   

61.  
Η οκόνθ πρζπει να διακζτει ενεργειακι πιςτοποίθςθσ EPA 
Energy Star. 

ΝΑΙ 
  

62.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον ζνα (1) 
πλθκτρολόγιο. 

ΝΑΙ 
  

63.  
Σο πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι πρζπει να ςυνδζεται με 
αυτόν μζςω κφρασ τφπου USB. 

ΝΑΙ 
  

64.  
Σο πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι πρζπει να διακζτει 
τουλάχιςτον 107 πλικτρα.  

ΝΑΙ 
  

65.  
Σο πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι πρζπει να ζχει εντυπωμζνα 
και τα λατινικά και τα ελλθνικά γράμματα. 

ΝΑΙ 
  

66.  
Σο μικοσ του καλωδίου ςφνδεςθσ του πλθκτρολογίου του 
υπολογιςτι πρζπει να είναι ίςο ι μεγαλφτερο του ενάμιςθ 
(1,5) μζτρου. 

ΝΑΙ 
  

67.  
Σο πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι πρζπει να είναι ςυμβατό με 
τα λειτουργικά ςυςτιματα Windows, OS-X και Linux. 

ΝΑΙ 
  

68.  
Ο υπολογιςτισ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον ζνα (1) 
ποντίκι (mouse). 

ΝΑΙ 
  

69.  
Σο ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να ςυνδζεται με αυτόν 
μζςω κφρασ τφπου USB. 

ΝΑΙ 
  

70.  

Σο ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 
τρία (3) κουμπιά (ςε αυτά προςμετρείται και θ ροδζλα 
κφλιςθσ ςε περίπτωςθ που επιτελεί και τισ λειτουργίεσ του 
μεςαίου κουμπιοφ). 

ΝΑΙ 

  

71.  Σο ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να είναι οπτικοφ τφπου. ΝΑΙ   

72.  
Σο ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να ζχει ελάχιςτθ ανάλυςθ 
οκτακόςια (800) dpi. 

ΝΑΙ 
  

73.  
Σο ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να είναι ςυμβατό με τα 
λειτουργικά ςυςτιματα Windows, OS-X και Linux. 

ΝΑΙ 
  

74.  
To ποντίκι του υπολογιςτι πρζπει να διακζτει ροδζλα 
κφλιςθσ που κα επιτελεί τισ βαςικζσ ςχετικζσ λειτουργίεσ 
(scrolling). 

ΝΑΙ 
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75.  

Ο υπολογιςτισ πρζπει να διακζτει Λειτουργικό φςτθμα 
Windows 7 Professional ςτθν ελλθνικι του ζκδοςθ, ι νεότερθ 
διακζςιμθ ζκδοςθ, που κα ςυνοδεφεται από τθν νόμιμθ 
άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ και το γνιςιο CD 
εγκατάςταςθσ (κατά προτίμθςθ ζνα CD να περιλαμβάνει τισ 
νόμιμεσ άδειεσ χριςθσ όλων των υπολογιςτϊν). 

ΝΑΙ 

  

Β. ΠΑΚΕΣΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ    

1.  Σο κάθε πακζτο αναβάθμιςησ πρζπει να περιλαμβάνει: 
1. Επεξεργαςτι (ζνα τεμάχιο). 
2. Μθτρικι (ζνα τεμάχιο). 
3. Μνιμθ (ζνα τεμάχιο). 
4. κλθρό δίςκο (ζνα τεμάχιο). 
5. Σροφοδοτικό (ζνα τεμάχιο). 
Όλα τα παραπάνω πρζπει να είναι απολφτωσ ςυμβατά 
μεταξφ τουσ. 

ΝΑΙ 

  

2.  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ επεξεργαςτή πακζτου 
αναβάκμιςθσ: 
1. Σαχφτθτα επεξεργαςτι: 3.0 GHz. 
2. Διπλοφ πυρινα. 
3. Cache Memory: 3 MB. 
4. Σοποκζτθςθ:  τθν μθτρικι που προδιαγράφεται ςτθν 

επόμενθ ενότθτα (απαιτείται πλιρθσ ςυμβατότθτα). 
5. Εγγφθςθ: 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 
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3.  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ μητρικήσ πακζτου αναβάκμιςθσ: 
1. Σοποκζτθςθ: Micro ATX. 
2. Τποδοχι CPU:  Socket 1155 ι Socket 1150. 
3. Τποςτθριηόμενοι Επεξεργαςτζσ: Διπλοφ πυρινα. 
4. Τποςτιριξθ Καρτϊν Γραφικϊν:  PCI Express x16 slot. 
5. Τποδοχζσ Μνιμθσ:  DDR3 1033/1066 με δυνατότθτα 

επζκταςθσ ζωσ 16GB. 
6. Τποςτιριξθ Δίςκων:  SATA-2. 
7. Θφρεσ Επικοινωνίασ (Εξωτερικζσ):  

 PS/2 Mouse Port,  

 PS/2 Keyboard Port,  

 Serial Port: COM1,  

 VGA Port,  

 USB 2.0 Ports,  

 1 x RJ-45 LAN Port,  

 HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone. 
8. Εςωτερικζσ υνδζςεισ:  

 PCI Express slot, 

 PCI slots,  

 Floppy connector,  

 Print port header,  

 CPU/Chassis FAN connector,  

 24 pin ATX power connector,  

 4 pin 12V power connector,  

 Front panel audio connector,  

 USB 2.0 headers. 
9. On-Board υςκευζσ:  

 Ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου (10/100/1000Mb/s).  

 Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου. 

 Ενςωματωμζνθ κάρτα γραφικϊν. 
10. υμβατότθτα με Windows 7 / 7 64-bit / Vista / Vista 64-

bit / XP / XP 64-bit / 2000. 
11. Εγγφθςθ: 2 χρόνια 

ΝΑΙ 

  

4.  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ μνήμησ πακζτου αναβάκμιςθσ: 

 Χωρθτικότθτα: 2GB.  

 Σφποσ Μνιμθσ: DDR3.   

 Σαχφτθτα Διαφλου: 1333 MHz.  

 Εγγφθςθ: 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 

  

5.  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςκληροφ δίςκου πακζτου 
αναβάκμιςθσ: 

 Μζγεκοσ κλθροφ: 3,5''.  

 Χωρθτικότθτα: 500GB.  

 Σαχφτθτα Περιςτροφισ: 7.200 rpm.  

 Πρωτόκολλο Επικοινωνίασ: SATA 3.0Gb/s.  

 Μνιμθ Buffer: 8 MB.  

 Εγγφθςθ: 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 
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6.  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ τροφοδοτικών πακζτου 
αναβάκμιςθσ: 

 Σφποσ τροφοδοτικοφ: ΑΣΧ Power Supply.  

 Μζγιςτθ Ονομαςτικι Ιςχφσ: 500W.  

 Σάςθ Ειςόδου: 230V AC.  

 Σροφοδοςία Εξόδου: 4 βφςματα τροφοδοςίασ 
περιφερειακϊν (molex), 2 βφςματα τροφοδοςίασ 
SATA, 1 βφςμα τροφοδοςίασ Floppy, 1 βφςμα 
τροφοδοςίασ ATX μθτρικισ (20+4 pins), 1 βφςμα 
τροφοδοςίασ επεξεργαςτι.  

 Εγγφθςθ: 2 χρόνια. 

ΝΑΙ 

  

Γ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ    
Γ1. ΕΚΣΤΠΩΣΕ    

1.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να είναι τφπου laser. ΝΑΙ   

2.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να είναι μονόχρωμοσ. ΝΑΙ   

3.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να δζχεται μζγιςτο μζγεκοσ χαρτιοφ Α4.  ΝΑΙ   

4.  Η ταχφτθτα εκτφπωςθσ του εκτυπωτι (ςτθν πρόχειρθ 
ποιότθτα) πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 25 
ςελίδεσ/λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

5.  Ο χρόνοσ εκτφπωςθσ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ (από κατάςταςθ 
ετοιμότθτασ) να είναι μικρότεροσ ι ίςοσ των δζκα (10) 
δευτερολζπτων. 

ΝΑΙ 
  

6.  Η βζλτιςτθ ανάλυςθ του εκτυπωτι πρζπει να είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από 600x600 dpi. 

ΝΑΙ 
  

7.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να ζχει μνιμθ ίςθ θ μεγαλφτερθ από 
128 MB. 

ΝΑΙ 
  

8.  Ο μθνιαίοσ κφκλοσ λειτουργίασ του εκτυπωτι, ςφμφωνα με 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι, πρζπει να είναι ίςοσ ι 
μεγαλφτεροσ από δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) ςελίδεσ. 

ΝΑΙ 
  

9.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ 
εκτφπωςθσ διπλισ όψθσ. 

ΝΑΙ 
  

10.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να διακζτει κφρα USB 2.0 για ςφνδεςθ 
με τον υπολογιςτι. 

ΝΑΙ 
  

11.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να διακζτει κφρα Ethernet για ςφνδεςθ 
ςε τοπικό δίκτυο. 

ΝΑΙ 
  

12.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να ζχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ από 
DOS. 

ΝΑΙ 
  

13.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να είναι ςυμβατόσ με (να διακζτει 
οδθγοφσ για) όλα τα εξισ λειτουργικά ςυςτιματα: Windows 
2000, Windows 2003, Windows XP, Windows 7, Mac OS-X 
10.0 ι νεϊτερο και Linux. 

ΝΑΙ 

  

14.  Ο εκτυπωτισ πρζπει να καλφπτεται από εγγφθςθ διάρκειασ 
ίςθσ ι μεγαλφτερθσ από ζνα (1) ζτοσ. 

ΝΑΙ 
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Γ2. ΟΠΣΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ DVD    

1.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα ανάγνωςθσ: DVD: 16x max. CD: 48x max. ΝΑΙ   

2.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα εγγραφισ: DVD-R: 24x, DVD+R: 24x, DVD-
RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD+R9: 12x, CD-R: 48x, 
CD-RW: 32x. 

ΝΑΙ 
  

3.  Ελάχιςτθ μνιμθ (buffer): 2 MBytes. ΝΑΙ   

4.  υμβατά μζςα: DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW (DL), 
DVD+R9, DVD+RW, CD-ROM, CD-R και CD-RW με 80mm και 
120mm διάμετρο. 

ΝΑΙ 
  

5.  φνδεςθ: SΑΣΑ. ΝΑΙ   

6.  υμβατότθτα: LINUX, PC (Windows), Mac. ΝΑΙ   

7.  Σοποκζτθςθ: Εςωτερικό. ΝΑΙ   

8.  Εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ3. ΚΛΗΡΟΙ ΔΙΚΟΙ    

1.  Διαγϊνιοσ: 3,5 ίντςεσ.  ΝΑΙ   

2.  Ελάχιςτθ χωρθτικότθτα: 500 GB.  ΝΑΙ   

3.  Σαχφτθτα περιςτροφισ: 7.200 rpm.  ΝΑΙ   

4.  Πρωτόκολλο επικοινωνίασ: SATA-3.  ΝΑΙ   

5.  Μνιμθ (Buffer): 16 MB.  ΝΑΙ   

6.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ4. ΚΑΡΣΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

1.  Ελάχιςτθ μνιμθ: 1024MB τφπου DDR3.  ΝΑΙ   

2.  Πρόςκετα χαρακτθριςτικά: Ζξοδοι DVI-I και VGA. ΝΑΙ   

3.  Σοποκζτθςθ: PCI Express.  ΝΑΙ   

4.  Εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ5. ΚΑΡΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ    

1.  Τποςτθριηόμενεσ ταχφτθτεσ δικτφου: 10/100/1000Mbps ΝΑΙ   

2.  Τποςτιριξθ αμφίδρομθσ και θμιαμφίδρομθσ λειτουργίασ ΝΑΙ   

3.  Τποςτιριξθ ελζγχου ροισ ΝΑΙ   

4.  Σοποκζτθςθ: 32-bit PCIe. ΝΑΙ   

5.  Τποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα: Windows 2000, 
Windows NT, Windows XP, Windows 7, Linux και Mac OS-X 
10.0 ι νεϊτερο. 

ΝΑΙ 
  

6.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ6. ΟΘΟΝΕ    

1.  Σφποσ: Ζγχρωμθ LED-LCD ι LED. ΝΑΙ   

2.  Ελάχιςτθ διαγϊνιοσ: 21,5 ίντςεσ. ΝΑΙ   

3.  Ελάχιςτθ ανάλυςθ: 1920 x 1080.  ΝΑΙ   

4.  Μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ: 7 ms.  ΝΑΙ   

5.  Ελάχιςτθ τυπικι αντίκεςθ (contrast): 30.000:1.  ΝΑΙ   

6.  Ελάχιςτθ φωτεινότθτα: 200 cd/τμ.  ΝΑΙ   

7.  Είςοδοσ ςιματοσ: 15 Pin D-Sub (αναλογικι).  ΝΑΙ   

8.  Εγγφθςθ: 2 ζτθ zero pixel. ΝΑΙ   
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Γ7. ΠΟΝΣΙΚΙΑ    

1.  Επικοινωνία με υπολογιςτι: Ενςφρματθ.  ΝΑΙ   

2.  φνδεςθ: PS/2, USB. ΝΑΙ   

3.  Αρικμόσ πλικτρων: 3.  ΝΑΙ   

4.  Ροδζλα: Μία ροδζλα με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ.  ΝΑΙ   

5.  Ελάχιςτθ ανάλυςθ: 800 dpi.  ΝΑΙ   

6.  Πρόςκετα χαρακτθριςτικά: Οπτικόσ αιςκθτιρασ.   ΝΑΙ   

7.  υμβατότθτα: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, 
Windows 7, Mac OS-X 10.0 ι νεϊτερο και Linux. 

ΝΑΙ 
  

8.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ8. ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΑ    

1.  φνδεςθ: PS/2, USB.  ΝΑΙ   

2.  Διάταξθ: 107 πλικτρα, Αγγλικά / Ελλθνικά.  ΝΑΙ   

3.  Ελάχιςτο μικοσ καλωδίου: 1,5 μζτρο.  ΝΑΙ   

4.  υμβατότθτα: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, 
Windows 7, Mac OS-X 10.0 ι νεϊτερο και Linux. 

ΝΑΙ 
  

5.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ9. ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ    

1.  Σφποσ τροφοδοτικοφ: ΑΣΧ Power Supply.  ΝΑΙ   

2.  Ελάχιςτθ ονομαςτικι Ιςχφσ: 500 Watt.  ΝΑΙ   

3.  Ανεμιςτιρασ: 120 mm. ΝΑΙ   

4.  Ελάχιςτθ αποδοτικότθτα (Energy Efficient):  70%.  ΝΑΙ   

5.  Σροφοδοςία Εξόδου: 2 βφςματα τροφοδοςίασ 
περιφερειακϊν (molex), 4 βφςματα τροφοδοςίασ SATA, 1 
βφςμα τροφοδοςίασ Floppy, 1 βφςμα τροφοδοςίασ ATX 
μθτρικισ (24 pins), 1 βφςμα τροφοδοςίασ επεξεργαςτι.  

ΝΑΙ 

  

6.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   

Γ10. ΚΟΤΣΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ    

1.  Σφποσ: Midi Tower. ΝΑΙ   

2.  Τποςτιριξθ μθτρικϊν τφπου: ATX, mATX, miniITX. ΝΑΙ   

3.  Ελάχιςτο πλικοσ εξωτερικϊν κζςεων 5,25 ιντςϊν: Σρεισ (3). ΝΑΙ   

4.  Ελάχιςτο πλικοσ εξωτερικϊν κζςεων 3,5 ιντςϊν: Μία (1). ΝΑΙ   

5.  Ελάχιςτο πλικοσ εςωτερικϊν κζςεων 3,5 ιντςϊν: Πζντε (5). ΝΑΙ   

6.  Ελάχιςτο πλικοσ εγκατεςτθμζνων ανεμιςτιρων 120mm: 
Ζνασ (1). 

ΝΑΙ 
  

7.  Μζγιςτο βάροσ (ςε κιλά): Πζντε (5). ΝΑΙ   

8.  Επιπρόςκετα: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HD Audio x 1. ΝΑΙ   

9.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Δφο (2) ζτθ. ΝΑΙ   
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Γ11. ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ    

1.  Απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ ςυςκευισ: Εκτυπωτισ και αρωτισ 
και υςκευι φαξ και Αντιγραφικό. 

ΝΑΙ 
  

2.  Πρζπει να διακζτει οκόνθ ενδείξεων. ΝΑΙ   

3.  Πρζπει να είναι τεχνολογίασ εκτφπωςθσ laser. ΝΑΙ   

4.  Πρζπει να είναι μονόχρωμο.  ΝΑΙ   

5.  Μζγιςτο μζγεκοσ χαρτιοφ: Α4. ΝΑΙ   

6.  υμβατότθτα: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, 
Windows 7. 

ΝΑΙ 
  

7.  Απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ: USB 2.0, Ethernet 10/100. ΝΑΙ   

8.  Απαιτείται δυνατότθτασ εκτφπωςθσ από DOS. ΝΑΙ   

9.  Ελάχιςτθ ςυχνότθτα επεξεργαςτι: 600 ΜHz. ΝΑΙ   

10.  Ελάχιςτθ μνιμθ: 128 MB. ΝΑΙ   

11.  Απαιτείται φπαρξθ αυτόματθ τροφοδότθ πρωτοτφπων. ΝΑΙ   

12.  Απαιτείται δυνατότθτα αυτόματθσ εκτφπωςθσ διπλισ όψθσ. ΝΑΙ   

13.  Ελάχιςτον μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςίασ (ςτοιχεία 
καταςκευαςτι): 12.000 ςελίδεσ. 

ΝΑΙ 
  

14.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ εκτφπωςθσ: 28 ςελίδεσ το 
λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

15.  Ελάχιςτθ μνιμθ φαξ: 8 ΜΒ. ΝΑΙ   

16.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα φάξ: 33,6 Kbps. ΝΑΙ   

17.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ αντιγραφισ: 13 ςελίδεσ το 
λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

18.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Ζνα (1) ζτοσ. ΝΑΙ   
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Γ12. ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ INKJET A4 ΕΓΧΡΩΜΟΙ    

1.  Απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ ςυςκευισ: Εκτυπωτισ και αρωτισ 
και υςκευι φαξ και Αντιγραφικό. 

ΝΑΙ 
  

2.  Πρζπει να διακζτει οκόνθ ενδείξεων. ΝΑΙ   

3.  Πρζπει να είναι τεχνολογίασ εκτφπωςθσ inkjet. ΝΑΙ   

4.  Πρζπει να είναι ζγχρωμo. ΝΑΙ   

5.  Μζγιςτο μζγεκοσ χαρτιοφ: Α4. ΝΑΙ   

6.  υμβατότθτα: Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, 
Windows 7. 

ΝΑΙ 
  

7.  Απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ: USB 2.0, Ethernet 10/100. ΝΑΙ   

8.  Ελάχιςτθ ςυχνότθτα επεξεργαςτι: 333 ΜHz. ΝΑΙ   

9.  Ελάχιςτθ μνιμθ: 128 MB. ΝΑΙ   

10.  Απαιτείται φπαρξθ αυτόματθ τροφοδότθ πρωτοτφπων. ΝΑΙ   

11.  Απαιτείται δυνατότθτα αυτόματθσ εκτφπωςθσ διπλισ όψθσ. ΝΑΙ   

12.  Ελάχιςτον μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςίασ (ςτοιχεία 
καταςκευαςτι): 20.000 ςελίδεσ. 

ΝΑΙ 
  

13.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ: 24 ςελίδεσ το 
λεπτό.  

ΝΑΙ 
  

14.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ εκτφπωςθσ: 26 ςελίδεσ το 
λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

15.  Μζγιςτο πλικοσ αναλϊςιμων (μελανιϊν): Σζςςερα (4). ΝΑΙ   

16.  Ελάχιςτθ ανάλυςθ φαξ: 200 x 200 dpi. ΝΑΙ   

17.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα φαξ: 33,6 Kbps. ΝΑΙ   

18.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ αντιγραφισ: 13 ςελίδεσ το 
λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

19.  Ελάχιςτθ ταχφτθτα ζγχρωμθσ αντιγραφισ: 8 ςελίδεσ το 
λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

20.  Ελάχιςτθ εγγφθςθ: Ζνα (1) ζτοσ. ΝΑΙ   

 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

Ο ηθτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και τα ανταλλακτικά κα προμθκεφονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. 
τθν ζννοια των ανταλλακτικϊν δεν περιλαμβάνονται αναλϊςιμα υλικά, όπωσ πχ. ζντυπα, 
χαρτί, χαρτοταινίεσ, μελανοταινίεσ, διςκζτεσ, ταινίεσ, βελονωτζσ κεφαλζσ, μπαταρίεσ, κ.λ.π., 
παρά αυτά και μόνο που ςυνοδεφουν τον εξοπλιςμό και τα λοιπά ανταλλακτικά από τον 
καταςκευαςτι του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ζχει τθν ευκφνθ για τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ και των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν, όπωσ αυτά προδιαγράφθκαν παραπάνω. 
Επιπλζον ποςότητεσ θα προμηθεφονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ 
και θα επιβαρφνουν το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ.  

ΝΑΙ 

Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να κατακζςει, με τθν προςφορά, πίνακα ςυμμόρφωςθσ με 
τισ αιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται αναλυτικά όλα τα 
επί  μζρουσ ςθμεία των προδιαγραφϊν ξεχωριςτά και με τθ ςειρά που αναγράφονται αυτά 
ςτθ διακιρυξθ και κα τεκμθριϊνονται απαραιτιτωσ με ςτοιχεία.  

NAI 

Για όλον τον εξοπλιςμό, ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» των Σεχνικϊν 
Χαρακτθριςτικϊν να αναφζρονται τα ακριβή χαρακτηριςτικά του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ (π.χ.: καταςκευάςτρια εταιρεία, τφποσ, μοντζλο, ταχφτθτα επεξεργαςτι, κ.λ.π.). 

NAI 

Εάν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι (απαράβατοσ όροσ) για τον προςφζροντα. Εάν ζχει 

NAI 



ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, 
απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν 
παροφςα. Προςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ που ζχει 
τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα 
αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 
προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 
προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ 
πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

NAI 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν ι 
αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ 
ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ, που κατά τθν κρίςθ του 
προςφζροντα τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. 

NAI 

Οι παραπομπζσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, 
ςελ. 4 παράγραφοσ 4, κ.λ.π.). 

NAI 

Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί ζτοιμοσ προσ χριςθ ςυνοδευόμενοσ από όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα (καλϊδια τροφοδοςίασ, καλϊδια ςφνδεςθσ περιφερικϊν ςυςκευϊν κλπ). 
Επιπλζον για τουσ εκτυπωτζσ κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα αναλϊςιμα (toner, drum, 
κ.λ.π.) ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι άμεςα για εκτφπωςθ. 

ΝΑΙ 

Ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ (εγχειρίδια χριςθσ, γραπτζσ 
εγγυιςεισ, κ.λ.π.), όπωσ αυτά επιςιμωσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ 

τουσ υπολογιςτζσ να ζχει εγκαταςτακεί το λειτουργικό ςφςτθμα και οι ςχετικζσ άδειεσ 
χριςθσ και τα CD’s να παραχωρθκοφν ςτο νοςοκομείο. 

ΝΑΙ 
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