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ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ
πιεξνθνξηθήο δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ)»( CPV:30200000- 1),πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
59.830,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1.

Σνλ Λ 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο»
2. Σνλ Λ.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΚΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηψλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
3. Σνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη.
4. Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
5. Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
6. Σνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»
7. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΤΟΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε ζρεηηθά κε "Παξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο"
9. Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Κεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
10. Ζ ππ. αξ. 8191/27-5-2019 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
11. Σν ππ. αξ. 8371/30-5-2019 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ
πιεξνθνξηθήο δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ)»( CPV:30200000- 1),πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
59.830,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 8371/30-5-2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ www. Hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο)
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4.
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ειεθηξνληθή

κέρξη

ηηο

δηεχζπλζε:

lenach@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο.
6.

Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ

ηνπ Λνζνθνκείνπ, πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο δηαθφξσλ
ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ) ( CPV:30200000- 1),πξνυπνινγηζζείζαο ηηκήο 59.830,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλ:
1.Σν ππ. αξ 8371/30-5-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζχληξηα Οηθνλνκηθνχ
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1.

Οη πξνζθεξφκελνη εθηππσηέο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνη θαη ακεηαρείξηζηνη, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
θαη απφ ηα πην πξφζθαηα αλαθνηλσζέληα κνληέια ηεο θαηαζθεπάζηξηαο Δηαηξείαο. Οη πξνζσπηθνί
Ζ/Τ θαη νη νζφλεο, κπνξεί λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα ή αλαθαηαζθεπαζκέλα
(Refurbished), απφ εηαηξεία κε πηζηνπνίεζε Microsoft Authorised Refurbisher MAR.

2.

Λα αλαθεξζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη θαη εγγπάηαη ηελ
ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ.

3.

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη πιήξε ζεηξά ηερληθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS) γηα θάζε
πξνζθεξφκελν είδνο, ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ.

4.

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ην ινγηζκηθφ (π.ρ. windows) ζπλνδεπφκελν απφ
πξσηφηππα εγρεηξίδηα (έληππα) φπνπ πξνβιέπεηαη, θαζψο θαη κέζα απνζήθεπζεο (CD-ROM θ.ι.π.)
καδί κε ηηο λφκηκεο άδεηεο ρξήζεο.

5.

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, λα παξαδψζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί, ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή κνξθή (κε εγθαηεζηεκέλα
ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, drivers, εθαξκνγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη ινηπά).

6.

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαπίζησζε ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ.

7.

Ο Πξνκεζεπηήο ζα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε φηη εθρσξεί ζην Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ ην δηθαίσκα λα αλνίγεη ηνπο πξνζσπηθνχο Ζ/Τ γηα θαηεπείγνπζεο
πεξηπηψζεηο ή γηα κηθξέο παξεκβάζεηο (π.ρ. αληηθαηάζηαζε δίζθνπ, κλήκεο θιπ), ρσξίο λα ράλεη ν
Ζ/Τ απηφο ηελ εγγχεζή ηνπ. ηελ ίδηα δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη θφζηνο θαη’ απνθνπή γηα θάζε
κία απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:


Δπαλεγθαηάζηαζε

ιεηηνπξγηθνχ

ζπζηήκαηνο

(Windows)

ζε

Ζ/Τ

κε

φινπο

ηνπο

απαξαίηεηνπο νδεγνχο ζπζθεπψλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Τ.


Δγθαηάζηαζε θάξηαο (δηθηχνπ, νζφλεο θ.ι.π) ή ζπζθεπήο (DVD-ROM, ΓΗΘΟΤ θ.ι.π.) φρη
γηα ιφγνπο βιάβεο αιιά π.ρ. ζηα πιαίζηα αλαβάζκηζεο.

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη φηη απνδέρεηαη, αλ απηφ δεηεζεί απφ ην Λνζνθνκείν, ηελ ζχλαςε
ζχκβαζεο ζπληήξεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, γηα δχν (2) επηπιένλ έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ (%) επί ηεο αμίαο αγνξάο, βάζεη ηνπ νπνίνπ
ζα πξνθχπηεη ην εηήζην θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο.
Ζ κε ππνβνιή ηεο δήισζεο απηήο νδεγεί ζε απφξξηςε εμ’ νινθιήξνπ ηεο πξνζθνξάο.
8.

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ηηκνθαηάινγν απζεληηθψλ
αλαισζίκσλ ησλ laser εθηππσηψλ, κε δέζκεπζε ζηαζεξήο ηηκήο γηα ην Ηππνθξάηεην Λνζνθνκείν
Αζελψλ, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. Ζ δήισζε απηή, δελ πξνμελεί θακία δέζκεπζε ή ππνρξέσζε
ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή.

9.

Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα, πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ην θαζέλα ρσξηζηά, ζε ζηηβαξή
ζπζθεπαζία, ηθαλή λα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαζ' χςνο.

10. Γηάξθεηα ζχκβαζεο
Παξάδνζε εμνπιηζκνχ εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

ΠΡΟΧΠΙΚΟΙ Η/Τ ΜΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ 64 Βit Intel Core Ι5 ≥3.2 GHz
(καινούπγιοι ή ανακαηαζκεςαζμένοι - Refurbished)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
Γενικά Υαπακηηπιζηικά:
Αξηζκφο Σεκαρίσλ
145
Λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλή θαηαζθεπαζηή.
Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.
Δπεξεπγαζηήρ:
Δπεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 64 Βit Intel Core Η5
ηνπιάρηζηνλ 3εο γεληάο, ηεζζάξσλ ππξήλσλ
(λα αλαθεξζεί ην κνληέιν) ή λεψηεξν
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz)
Κλήκε cache (MΒ)
FSB
Ιηζνγξαθία
Μηηπική Κάπηα (Motherboard):
ζχξεο USB 2.0 (νη 2 ηνπιάρηζηνλ ζην εκπξφζζην
κέξνο)
ζχξεο USB 3.0
Θχξα PCI express 16x
Θχξα PCI express 1x
εηξηαθέο ζχξεο
VGA
Display Port
Audio line in
Audio line out
LAN RJ-45 100/1000
Κενηπική Μνήμη:
Σερλνινγία
Υσξεηηθφηεηα
Γπλαηφηεηα επέθηαζεο κλήκεο
Μονάδα κληπού Γίζκος (HDD) καινούπγιορ
και αμεηασείπιζηορ, όσι ανακαηαζκεςαζμένορ
Θσδηθνί (θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζα ειεγρζνχλ
φινη νη ζθιεξνί δίζθνη)
Υσξεηηθφηεηα
Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο (ζε RPM)
Σχπνο δηαχινπ
Κάπηα γπαθικών (αποδεκηό και on board):
Λα δηαζέηεη έμνδν VGA γηα βηληενπξνβνιέα θαη 1
Display port
Κλήκε ηεο θάξηαο
Τπνζηεξηδφκελε αλάιπζε
Διάρηζηε θάζεηε ζπρλφηεηα ζάξσζεο
Κύκλυμα Ήσος (αποδεκηό και on board)
Δζσηεξηθφ ερείν
Κάπηα δικηύος
Ethernet card 10/100/1000 Mbps
ςζκεςή ανάγνυζηρ & εγγπαθήρ οπηικών
δίζκυν
DVD/CD SATA ή λεφηεξεο ηερλνινγίαο
Σαρχηεηα αλάγλσζεο DVD
Γηαζχλδεζε SATA ή λεφηεξεο ηερλνινγίαο
Πληκηπολόγιο
Πιεθηξνιφγην 105 πιήθηξσλ ελζχξκαην USB, κε
ζρεδηαζκφ γηα αληνρή ζε πγξά (spill resistant

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ
≥3.2 Βαζηθή -εγγελή
ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο
≥6
≥ 1333 MHz
≤ 22nm
≥6
≥4
≥2
≥1
≥1
1
1
1
1
1
DDR3 (1333 MHz) ή
λεφηεξεο ηερλνινγίαο
≥ 8 GB
≥ 16 GB
ΛΑΗ
DT01ACA050 ή
WD5000AZLX ή
ST500DM009
≥ 500 GB
≥ 7200
SATA 3 ή αλψηεξν
ΛΑΗ
Λα αλαθεξζεί
≥ 2048x1536
≥ 60Hz ζηα 1280×1024
ΛΑΗ
ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ
≥ 8X
ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

design),ηχπνπ Qwerty θαη κφληκα απνηππσκέλνπο
ηνπο Διιεληθνχο ραξαθηήξεο
Πονηίκι
Πνληίθη νπηηθφ κε αλάιπζε 1000dpi ελζχξκαην
USB
Κοςηί
Θνπηί Minitower ή Microtower ή SFF.
≥4 ζχξεο USB ζην εκπξφο κέξνο.
Σξνθνδνζία πνπ λα είλαη επαξθήο ζηελ
πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (100-240
VAC, 50-60 Ζz απηφκαηα ππφ πιήξεο θνξηίν)
Πιζηοποιήζειρ
Λα πιεξνί πηζηνπνίεζε CE, ENERGY STAR, EPEAT
Για Ανακαηαζκεςαζμένα
Λα έρνπλ πεξάζεη πιήξε ηερληθφ έιεγρν θαη λα
είλαη μαλαβακκέλα ζηα εξγνζηαζηαθά ηνπο
ρξψκαηα (GRADE A)
Λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξία αλαθαηαζθεπήο κε
πηζηνπνίεζε ISO 27001:2013 & Microsoft Authorised
Refurbisher MAR
Δγκαηεζηημένο Λειηοςπγικό ζύζηημα

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ
Microsoft Windows 10 Pro
GR 64 bit REF

ηαθμόρ επγαζίαρ (Workstation) ςτηλών απαιηήζευν με επεξεπγαζηή 64 Bit Intel Core i7 ≥
3.4GHz (καινούπγιοι ή ανακαηαζκεςαζμένοι - Refurbished)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γενικά Υαπακηηπιζηικά:
Αξηζκφο Σεκαρίσλ
5
Λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλή θαηαζθεπαζηή.
Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.
Δπεξεπγαζηήρ:
Δπεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 64 Bit Intel Core i7
ηνπιάρηζηνλ 4εο γεληάο, ηεζζάξσλ ππξήλσλ (λα
αλαθεξζεί ην κνληέιν) ή λεψηεξν
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz)
Κλήκε cache (MΒ)
FSB
Ιηζνγξαθία
Μηηπική Κάπηα (Motherboard):
ζχξεο USB 2.0 (νη 2 ηνπιάρηζηνλ ζην εκπξφζζην
κέξνο)
ζχξεο USB 3.0
Θχξα PCI express 16x
Θχξα PCI express 1x
Display Port
Audio line in
Audio line out
LAN RJ-45 100/1000
Κενηπική Μνήμη:
Σερλνινγία
Υσξεηηθφηεηα
Γπλαηφηεηα επέθηαζεο κλήκεο
Μονάδα κληπού Γίζκος (HDD) καινούπγιορ
και αμεηασείπιζηορ, όσι ανακαηαζκεςαζμένορ
Θσδηθνί (θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζα ειεγρζνχλ
φινη νη ζθιεξνί δίζθνη)
Υσξεηηθφηεηα
Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο (ζε RPM)
Σχπνο δηαχινπ
Κάπηα γπαθικών (αποδεκηό και on board):
Λα δηαζέηεη έμνδν γηα ηνπιάρηζηνλ 2Display ports
Κλήκε ηεο θάξηαο
Τπνζηεξηδφκελε αλάιπζε
Διάρηζηε θάζεηε ζπρλφηεηα ζάξσζεο
Κύκλυμα Ήσος (αποδεκηό και on board)
Κάπηα δικηύος
Ethernet card 10/100/1000 Mbps
ςζκεςή ανάγνυζηρ & εγγπαθήρ οπηικών
δίζκυν
DVD/CD SATA ή λεφηεξεο ηερλνινγίαο
Σαρχηεηα αλάγλσζεο DVD
Γηαζχλδεζε SATA ή λεφηεξεο ηερλνινγίαο
Πληκηπολόγιο
Πιεθηξνιφγην 105 πιήθηξσλ ελζχξκαην USB, κε
ζρεδηαζκφ γηα αληνρή ζε πγξά (spill resistant
design),ηχπνπ Qwerty θαη κφληκα απνηππσκέλνπο
ηνπο Διιεληθνχο ραξαθηήξεο
Πονηίκι
Πνληίθη νπηηθφ κε αλάιπζε 1000dpi ελζχξκαην
USB

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ
≥3.4 Βαζηθή -εγγελή
ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο
≥8
≥ 1600 MHz
≤ 22nm
≥6
≥4
≥2
≥2
≥2
1
1
1
DDR3 (1600 MHz) ή
λεφηεξεο ηερλνινγίαο
≥ 8 GB
≥ 32 GB
ΛΑΗ
DT01ACA050 ή
WD5000AZLX ή
ST500DM009
≥ 500 GB
≥ 7200
SATA 3 ή αλψηεξν
ΛΑΗ
Λα αλαθεξζεί
≥ 2048x1536
≥ 60Hz ζηα 1280×1024
ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ
≥ 8X
ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Κοςηί
Θνπηί Minitower ή Microtower ή SFF.
≥4 ζχξεο USB ζην εκπξφο κέξνο.
Σξνθνδνζία πνπ λα είλαη επαξθήο ζηελ
πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (100-240
VAC, 50-60 Ζz απηφκαηα ππφ πιήξεο θνξηίν)
Πιζηοποιήζειρ
Λα πιεξνί πηζηνπνίεζε CE, ENERGY STAR, EPEAT
Για Ανακαηαζκεςαζμένα
Λα έρνπλ πεξάζεη πιήξε ηερληθφ έιεγρν θαη λα
είλαη μαλαβακκέλα ζηα εξγνζηαζηαθά ηνπο
ρξψκαηα (GRADE A)
Λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξία αλαθαηαζθεπήο κε
πηζηνπνίεζε ISO 27001:2013 & Microsoft Authorised
Refurbisher MAR
Δγκαηεζηημένο Λειηοςπγικό ζύζηημα

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ
Microsoft Windows 10 Pro
GR 64 bit REF

ΟΘΟΝΔ (καινούπγιερ ή ανακαηαζκεςαζμένερ - Refurbished)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
Οθόνη
ΛΑΗ
Αξηζκφο Σεκαρίσλ
155
Σχπνο
Κέγεζνο
Αλάιπζε
Λα ηθαλνπνηεί ηα standards: Energy Star, TCO
Θχξεο
Contrast Ratio
Δλζσκαησκέλα ερεία
Θαιψδην DISPLAY PORT 2m
Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο θιίζεο ηεο νζφλεο
Response Time (ms)
Θαηεγνξίαο GRADE A

ΑΠΑΝΣΗΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

LCD θαηλνχξγην ή
αλαθαηαζθεπαζκέλν
≥22’’
≥ 1680x1050
ΛΑΗ
VGA ,DISPLAY PORT
1000:1
Πξναηξεηηθά
ΛΑΗ
ΛΑΗ
≤5
ΛΑΗ

ΔΚΣΤΠΧΣΔ LASER BLACK & WHITE, ΓΙΠΛΗ ΟΦΗ, ΓΙΚΣΤΑΚΟΙ
(μόνο καινούπγιοι και αμεηασείπιζηοι, όσι ανακαηαζκεςαζμένοι)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Αξηζκφο Σεκαρίσλ

30

Λα αλαθεξζεί ην κνληέιν

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο

ΛΑΗ

Σερλνινγία Δθηχπσζεο
Σαρχηεηα εθηχπσζεο
Δθηχπσζε πξψηεο ζειίδαο ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο
Πνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο
Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο (duplex unit)
Κλήκε
Σαρχηεηα επεμεξγαζηή

Mono Laser
 40 ppm
≤ 6,5 sec
 1200 x 1200 dpi
ΛΑΗ
 512 MB
 1000 MHz

Οζφλε Γηαρείξηζεο

ΛΑΗ

Κέγεζνο ραξηηνχ εθηχπσζεο

Α4

Απαηηνχκελε ηξνθνδνζία ραξηηνχ
Κεληαίνο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζειίδεο (Duty Cycle)

 250 θχιισλ
 100.000 ζειίδεο

ΑΠΑΝΣΗΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τπνζηήξημε-Πξνζνκνίσζε
Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45)
Θχξα USB  2.0

PCL5c,PCL6,
Postscript 3
ΛΑΗ
ΛΑΗ

O εθηππσηήο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ εγθαηεζηεκέλνπ toner λα
ζπλνδεχεηαη απφ έλα επηπιένλ απζεληηθφ toner δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 6000 ζειίδσλ
Δγγχεζε Σξία (3) έηε on site next business day . Λα
δνζεί ν θσδηθφο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ
επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΔΚΣΤΠΧΣΔ LASER BLACK & WHITE, ΓΙΠΛΗ ΟΦΗ, ΓΙΚΣΤΑΚΟΙ HEAVY DUTY
(μόνο καινούπγιοι και αμεηασείπιζηοι, όσι ανακαηαζκεςαζμένοι)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Αξηζκφο Σεκαρίσλ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3

Λα αλαθεξζεί ην κνληέιν

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο

ΛΑΗ

Σερλνινγία Δθηχπσζεο

Mono Laser

Σαρχηεηα εθηχπσζεο

 61 ppm

Δθηχπσζε πξψηεο ζειίδαο ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο

≤ 6,5 sec

Πνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο
Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο (duplex unit)

 1200 x 1200 dpi
ΛΑΗ
 512 MB

Κλήκε

 1000 MHz

Σαρχηεηα επεμεξγαζηή
Έγρξσκε νζφλε Γηαρείξηζεο LCD

≥ 2 inch

Κέγεζνο ραξηηνχ εθηχπσζεο

Α4
 550 θχιισλ

Απαηηνχκελε ηξνθνδνζία ραξηηνχ
Κεληαίνο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζειίδεο (Duty Cycle)
Τπνζηήξημε-Πξνζνκνίσζε
Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45)
Θχξα USB  2.0

 300.000 ζειίδεο
PCL5c,PCL6,
Postscript 3
ΛΑΗ
ΛΑΗ

O εθηππσηήο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ εγθαηεζηεκέλνπ toner λα
ζπλνδεχεηαη απφ έλα επηπιένλ απζεληηθφ toner δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 15000 ζειίδσλ
Δγγχεζε Σξία (3) έηε on site next business day . Λα
δνζεί ν θσδηθφο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ
επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΘΔΡΜΙΚΟΙ ΔΚΣΤΠΧΣΔ ΔΣΙΚΔΣΧΝ BARCODE
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Printer Zebra GC420t THERMAL TRANSFER & Direct thermal
Δγγύηζη: Σξία (3) έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θεθαιήο, κε απφθξηζε ηελ

ΑΠΑΙΣΗΗ
10 Σεκάρηα

ΑΠΑΝΣΗΗ –
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Λα δνζεί ν θσδηθφο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή .
εκείσζε:
ηελ παξνχζα πεξίπησζε δεηείηαη ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη θαηαζθεπαζηήο,
εηδάιισο ζα δεκηνπξγεζνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
εξγαζηεξίσλ θαη ζα επέιζεη επηπιένλ θφζηνο γηα ην Λνζνθνκείν, ιφγσ λέαο
παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα παξαπάλσ επηζεκαίλνληαη
ζηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5690/16-3-2012 επηζηνιή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο
ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ, ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε.

ΒΑΔΙ ΣΗΡΙΞΗ Η/Τ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο ππνινγηζηή, κε απμνκείσζε πιάηνπο απφ ≤12cm έσο
≤21cm θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 2 ξνδάθηα κε θιείδσκα.

ΑΠΑΝΣΗΗ –
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ
15 Σεκάρηα

ΔΓΓΤΗΔΙ
ΑΠΑΗΣΖΖ
Δγγύηζη ζε έηη από ηον καηαζκεςαζηή
Ζ/Τ + πιεθηξνιφγην + mouse: 3 years onsite NBD
Οζφλεο: 2 years onsite NBD
Δθηππσηέο κε care pack 3 years onsite NBD, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε πξνβιήκαηα ζην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα εθηφο θαη εάλ απηά εκθαληζηνχλ ηνλ 1ν κήλα ιεηηνπξγίαο, νπφηε ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.
ε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο ζα θαιχπηεηαη ην θφζηνο (θαη φρη κέξνο απηψλ)
:


εξγαζίαο,



αληαιιαθηηθψλ θαη



κεηαθνξηθψλ

Γηα φιν ηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ (on site support
next business day). ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο βιάβεο δελ είλαη δπλαηφ λα
γίλεη απηφ, ν Αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ηε ραιαζκέλε ζπζθεπή θαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ
επηζθεπή ζην ρψξν ηνπ. Γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε επηζθεπή, ν Αλάδνρνο ζα αληηθαζηζηά
ηελ ραιαζκέλε ζπζθεπή, κε άιιε ηδίσλ δπλαηνηήησλ. Κεηά ηελ ηειεθσληθή αλαγγειία
ηεο βιάβεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ηερληθφ γηα ηελ δηάγλσζε-επίιπζή ηεο.
ε θακία πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ ζα απαζρνιεί ππαιιήινπο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα λα
επηηχρεη ηειεθσληθή δηάγλσζε ηεο βιάβεο.

ΛΑΗ

ΑΠΑΛΣΖΖ

