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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710372111 , Fax: 2710 372108 

Πληροφορίες:   Τσώκου Βασιλική 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα  

e-mail: vtsokou@uop.gr,dkalog@uop.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη: 24/08/2016 

Αρ. Πρωτ.: 6289 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 

 
 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/28.06.2016 

Απόφαση της Συγκλήτου, (ΑΔΑ: 73ΠΓ469Β7Δ-ΑΨ5) περί έγκρισης δαπάνης μέσω 

της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με αντικείμενο την προμήθεια 

Υπολογιστών, Περιφερειακών, Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (CPV: 30200000-1, «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και προμήθειες». Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

ΚΑΕ.7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών, Λογισμικού και λοιπού 

συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»   

 

Σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διενέργειας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή για 

την προμήθεια Υπολογιστών, Περιφερειακών, Λογισμικού και συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

 

 

 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:dkalog@uop.gr
ΑΔΑ: 63ΣΣ469Β7Δ-Κ4Ψ



 2 

Συγκεκριμένα :  

Αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης είναι η προμήθεια υπολογιστών, 

περιφερειακών, λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού της Κεντρικής 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Το συνολικό ποσό (αξία + ΦΠΑ) της προμήθειας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

10.000  ευρώ.  (ΚΑΕ.7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού 

και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»). 

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης αποτελεί η Συνολική χαμηλότερη τιμή των ειδών με την 

προϋπόθεση να πληροί τις παρακάτω  απαιτούμενες προδιαγραφές. (Πίνακας 

προδιαγραφών – Παράρτημα I). 

 

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

ανακοίνωση καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς 

προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω  

τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στα 

πλαίσια του ανωτέρω προϋπολογισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση 

που υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

 

Οι προσφορές αποστέλλονται σε σφραγισμένο  φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια Υπολογιστών Λογισμικού και συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» μέχρι την ημέρα Τρίτη 13/09/2016  και  ώρα 

14:00 μμ στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

 

Πληροφορίες:         

 

                                           Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

                          Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη-Πρυτανεία 

22100 Τρίπολη 

Τμήμα Προμηθειών: Τσώκου Βασιλική (2710-372111) 

   Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

 Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων: Μαλής Ανδρέας (2710-372277) 

 

 

 

Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Επιπλέον στον κυρίως  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς : 
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Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα. 

Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης  

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας της με απευθείας ανάθεση. 

Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται 

Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)  

 

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

εξής Δικαιολογητικά:  

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75),  στην 

οποία θα αναγράφονται :  

 

 τα στοιχεία της ανακοίνωσης, για την οποία υποβάλουν προσφορά, 

επιπλέον να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους :  

 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.  

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, (αναγράφοντας το). 

 

Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή 

Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του 

κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.  

 

Β ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται 

υποφάκελος με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Ο υποφάκελος θα πρέπει Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού να 

περιλαμβάνει : 

1. Tον πίνακα του Παραρτήματος 1 (τεχνικές προδιαγραφές) 

συμπληρωμένο ευκρινώς  

2. Φυλλάδια κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών  
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης ανακοίνωσης 

συμπληρωμένο ευκρινώς.  

 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε 

ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα 

υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ . Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ 

της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το 

ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτέλεσμα.  

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο 

να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα 

διενέργειας της ανακοίνωσης  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 

μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που κατέθεσαν.  

 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την 

περαιτέρω αξιολόγηση.  

 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων, των τιμών που προσφέρθηκαν, καθώς και όλων των 

εγγράφων που αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια συμπεριλαμβανομένων 

και των προσφορών.  
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Σε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους 

συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της ανακοίνωσης, προβαίνει αρχικά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην 

αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 

απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας προδιαγραφών)  

της παρούσης.  

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε 

μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη προσφοράς και μη 

συμμετοχή στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

 

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει 

με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. 

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ημέρα Τετάρτη 14/09/2016 και ώρα 11:00 

πμ στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης «Τμήμα Προμηθειών» Κεντρικό Κτίριο 

Ο.Α.Ε.Δ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές 120 ημέρες από την 

ημερομηνία κατάθεσης, καθώς και για το χρόνο που οι διαγωνιζόμενοι 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την  

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, με έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια με δικά του έξοδα εντός 

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.(προσωρινή παραλαβή). 

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας (Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 

συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του 

παραλαβής 

 

Τα έξοδα αποστολής, ασφάλισης και οτιδήποτε σχετικό με την παράδοση της 

προμήθειας θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

Πληροφορίες :  Τσώκου Βασιλική, (τηλ. : 2710372111-372111, fax. 2710372108) 

                             Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

Πληροφορίες: Για τεχνικές προδιαγραφές, Μαλής Ανδρέας (τηλ.: 2710-372277) 
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Επισυνάπτονται :  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας ανακοίνωσης  

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

 Γεώργιος Π. Λέπουρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια Υπολογιστών, Περιφερειακών, Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Προϋπολογισμός είδους: 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Ταξινόμηση κατά CPV : (CPV: 30200000-1,  Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ) 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό πρου ̈πολογισμό (ΚΑΕ.7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού και λοιπού συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού»). 
 

 
Υπολογιστής Τύπου Α 

 

A\A 

 

Υλικό 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

 

Παραπομπή 

 Γενικά    

PC-A-1.  Σταθερός υπολογιστής ΝΑΙ   

PC-A-2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

PC-A-3.  Αριθμός μονάδων 3   

PC-A-4.  
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ   

PC-A-5.  

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (μητρική πλακέτα, 

πληκτρολόγιο, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα 
αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα 

ΝΑΙ   

PC-A-6.  Επεξεργαστής Intel Core i5-6500 ή ισοδύναμος/καλύτερος ΝΑΙ   

PC-A-7.  Μνήμη 8GB (1x8GB)  ΝΑΙ   

PC-A-8.  Δίσκος 500GB, 7,2K ΝΑΙ   

PC-A-9.  DVD Drive (ανάγνωσης, εγγραφής) ΝΑΙ   

PC-A-10.  
Θύρες διασύνδεσης: USB 3.0 (τουλάχιστον 4), RJ-45, θύρα μικροφώνου, θύρα 
ηχείων, θύρα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη VGA ή/και DVI 

ΝΑΙ   

PC-A-11.  Πληκτρολόγιο – Ποντίκι ΝΑΙ   

PC-A-12.  Καλώδια τροφοδοσίας, DVD επαναφοράς συστήματος ΝΑΙ   

PC-A-13.  Windows 7 Pro προεγκατεστημένα, υποστήριξη Windows 10 ΝΑΙ   

PC-A-14.  Εγγύηση: 5 Χρόνια επί τόπου, απόκριση επόμενης εργάσιμης ημέρας ΝΑΙ   
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Υπολογιστής Τύπου Β 

 
A\A 

 
Υλικό 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

 Γενικά    

PC-Β-1.  Εξυπηρέτης  ΝΑΙ   

PC-Β-2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

PC-Β-3.  Αριθμός μονάδων 1   

PC-Β-4.  
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ   

PC-Β-5.  
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (μητρική πλακέτα, 
πληκτρολόγιο, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα 

ΝΑΙ   

PC-Β-6.  Επεξεργαστής  ΝΑΙ   

a.  Intel Xeon E5-2603 ή ισοδύναμος/καλύτερος ΝΑΙ   

b.  Πλήθος Επεξεργαστών: 2 ΝΑΙ   

PC-Β-7.  Μνήμη 32GB  ΝΑΙ   

PC-Β-8.  Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων τεχνολογίας RAID  ΝΑΙ   

c.  Δίσκος 1TB, 7,2K, SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug  ΝΑΙ   

a.  Πλήθος μονάδων δίσκων: 2 ΝΑΙ   

b.  Διαμόρφωση: RAID 1 ΝΑΙ   

PC-Β-9.  Θύρες διασύνδεσης: USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, σύνδεση με εξωτερική οθόνη VGA  ΝΑΙ   

PC-Β-10.  Κιτ εγκατάστασης σε rack ΝΑΙ   

PC-Β-11.  Μέγιστο ύψος: 2U ΝΑΙ   

PC-Β-12.  Λειτουργικό σύστημα: Linux ΝΑΙ   

PC-Β-13.  

Remote Access Controller και το αντίστοιχο λογισμικό που επιτρέπει τη διαχείριση 
του συστήματος από μακρυά, ανάκαμψη μετά από αποτυχία (crashed system 
recovery) και έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Το λογισμικό πρέπει να 
δίνει αυτές τις δυνατότητες μέσω διαδικτυακής, εύχρηστης διεπαφής.  

ΝΑΙ   

PC-Β-14.  
Εγγύηση: 5 Χρόνια επί τόπου, απόκριση επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   
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Λογισμικό Adobe Creative Cloud 

 
A\A 

 
Υλικό 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

 Γενικά    

      ACC-1 Creative Cloud for teams - All Apps ΝΑΙ   

ACC-2 
 

Version All NAI   

ACC-3 Multiple Platforms ΝΑΙ   

ACC-4 Χρήστες 2    

ACC-5 Διάρκεια 12 Μήνες   

 

 

Εκτυπωτές 

 
A\A 

 
Υλικό 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

 Γενικά    

AccessP-1.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

AccessP-2.  Αριθμός μονάδων 2   

AccessP-3.  Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη ΝΑΙ   

AccessP-4.  Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφ-Fax ΝΑΙ   

AccessP-5.  Τεχνολογία Εκτύπωσης Inkjet ΝΑΙ   

AccessP-6.  Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών έως 30.000 σελίδες ΝΑΙ   

AccessP-7.  Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ   

AccessP-8.  Συνδεσιμότητα Ethernet / USB / WiFi ΝΑΙ   

AccessP-9.  Μνήμη 128 MB ΝΑΙ   

AccessP-10.  Ανάλυση Εκτύπωσης έως 4800 x 1200 dpi ΝΑΙ   

AccessP-11.  Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη ΝΑΙ   

AccessP-12.  Αυτόματη Αντιγραφή Διπλής Όψης ΝΑΙ   

AccessP-13.  Ανάλυση Αντιγραφής έως 1200 x 600 dpi ΝΑΙ   

AccessP-14.  Ανάλυση Σαρωτή έως 1200 dpi ΝΑΙ   

AccessP-15.  Ανάλυση Φαξ έως 203 x 196 dpi ΝΑΙ   

AccessP-16.  Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού A4 ΝΑΙ   

AccessP-17.  Τύπος Αναλωσίμου Μελάνι ΝΑΙ   
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Οθόνες 

 

A\A 

 

Υλικό 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

 

Παραπομπή 

 Γενικά    

PC-Parts-1.  Διαγώνιος 23¨ LED IPS ΝΑΙ   

PC-Parts-2.  Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 pixels NAI   

PC-Parts-3.  Αριθμός Μονάδων  6   

PC-Parts-4.  Pixel Pitch 0.265mm ΝΑΙ   

PC-Parts-5.  Brightness 300cd/m² ΝΑΙ   

PC-Parts-6.  
Inputs VGA 15 pin-D Sub, 2x HDMI (MHL) port, 1x DisplayPort 1.2a, 3x USB 3.0, 

1x Headphone out/ Microphone-in combo jack 
ΝΑΙ   

PC-Parts-7.  Speakers ΝΑΙ   

PC-Parts-8.  Εγγύηση 5 Έτη Οn-Site από κατασκευαστή ΝΑΙ   

PC-Parts-9.  Full HD Webcam (2.0 mega-pixel) ΝΑΙ   

 

Access Point 

 
A\A 

 
Υλικό 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

 Γενικά    

Access-P-1.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

Access-P-2.  Αριθμός μονάδων 7   

Access-P-3.  

Πρότυπα: EEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security 
authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), 
IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network 
Management Protocol (SNMP) 

ΝΑΙ   

Access-P-4.  Θύρες:1χ Gigabit Ethernet ΝΑΙ   

Access-P-5.  Ασφάλεια: WEP/WPA/WPA2 ΝΑΙ   

Access-P-6.  Υποστήριξη multiple ssids ΝΑΙ   

Access-P-7.  Δυνατότητα multiple vlans με configuration ανά ssid 

 

ΝΑΙ   

Access-P-8.  Εγγύηση 1 έτος ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

 
Α.Α  
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Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α)  
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3 
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Cloud 
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5 
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6 
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