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ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εκτυπωτών, λογισμικού και υλικού διακομιστών, που θα
καλύψουν τις ανάγκες του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΤΠ. Α. ΑΝ. Τ. ΜΕ. ΔΙ.) - Σομέας
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1- Σις διατάξεις :
α) Σου άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις».
β) Σου ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων », όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 « Τπαίθριο εμπόριο και
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις » και
ισχύει σήμερα.
γ) Σου ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 “
Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη”, την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 “Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας” και τα άρθρα 45 και 50
του ν. 3941/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα.
δ) Σου π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν. 3897/2010 και
4053/2012 και ισχύει σήμερα.
ε) Σου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ) Σου π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
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ζ) Σης παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
η) Σου ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
θ) Σου άρθρου 26 «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του ν. 4024/2011
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
ι) Σου ν. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων..……».
ια) Σου άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
2-

Σις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 35130/739/9-8-2010 του Τφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».
β) 36738/ΔΙΟΕ872/21-08-2012 του Τπουργού και του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
δικαιώματος υπογραφής».
γ) 43886/7256/22-10-2012 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Ανάληψη υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης», συνολικού ποσού
# 43.500,00 € # (α/α 119856 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Τ.Δ.Ε.).

3-

Σα με αριθμ. οικ. 6351/04-10-2012, 25656/3724/11-10-2012, οικ. 6767/18-10-2012 και 6928/26-102012 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής του Τπουργείου μας.

4-

Σο γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευμένες μηχανογραφικές γνώσεις από τους
συμμετέχοντες υπαλλήλους στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου για την κατανόηση και
αξιολόγηση των προσφορών.

5-

Σην από 29-10-2012 ανακοίνωση, περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης.

6-

Σο από 31-10-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, λογισμικού και υλικού
διακομιστών, που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΤΠ. Α. ΑΝ. Τ. ΜΕ. ΔΙ. (Σομέας Τποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων).

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια οκτώ (8) ηλεκτρονικών υπολογιστών,
δεκαπέντε (15) εκτυπωτών, λογισμικού και υλικού διακομιστών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’, το
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα αυτής.
2.1 Όλα τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.
2.2 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται από σχετικά prospectus και θα υπάρχει δήλωση,
εκ μέρους του προμηθευτή, ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε,
σχετικό με τον εξοπλισμό, πρόβλημα παρουσιασθεί.
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
Η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ # 43.500,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012, του πρώην ΤΠ. Τ. ΜΕ. Δ., Υορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1723
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών».

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Σρίτη 13 Νοεμβρίου 2012.
(Κατάθεση προσφορών έως την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 π.μ.).
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των
προφορών, στο κτίριο του ΤΠ.Α.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε – Παπάγου), Γραφείο
605 και ώρα 10:00 π.μ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Υυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) υνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.

6. ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ:
την προσφορά κάθε εταιρείας, θα αναφέρεται ρητώς ο χρόνος παράδοσης των ειδών, που πρέπει να
είναι ο συντομότερος δυνατός. Ο χρόνος αυτός σε ουδεμία περίπτωση, με ποινή την απόρριψη της
προσφοράς, θα είναι μεγαλύτερος των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει, μετά την υπογραφή της σχετικής ύμβασης, στο Τπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Σομέας Τποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων), οδός Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε, 101 91, Παπάγου, με ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ:
Η πληρωμή της αξίας των εν λόγω ειδών θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια μόνιμη επιτροπή παραλαβής του Τπουργείου και αφού ο ανάδοχος
υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,172%, στο χωρίς Υ. Π. Α. ποσό του τιμολογίου του αναδόχου,
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 .

8. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:
Α. ΚΑΣΑΡΣΙΗ
8.1 το διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα (1), (2), (3) ή και για τα τέσσερα (4 )
ζητούμενα είδη, αλλά υποχρεωτικά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα του κάθε είδους. Προσφορά
που θα αναφέρεται σε μέρος της προμήθειας, κατά είδος, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.2 Οι προσφορές, θα συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ειδών (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’),
τον οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν και σε ηλεκτρονική μορφή από την Τπηρεσία μας
(Πληροφορίες: Ρ. αγάνη, Σμήμα Προμηθειών, τηλ. 213 130 8091, email: r.sagani@yme.gov.gr).
8.3 Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ, οι τιμές να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς, ανά
τιμή μονάδας, για κάθε είδος χωριστά ανά τεμάχιο χωρίς Υ.Π.Α. και θα συμπεριλαμβάνουν τις
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νόμιμες κρατήσεις για τρίτους, 3,172%. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επιπρόσθετα, στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται: ο ακριβής αριθμός των αντιτύπων ανά
τεμάχιο προσφερόμενου είδους, ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους, το συνολικό κόστος
των ειδών χωρίς Υ.Π.Α., ο αναλογούν συνολικός Υ.Π.Α. και το συνολικό κόστος των ειδών με Υ.Π.Α.
8.4 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξύσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειμένου να διευκολυνθεί το
έργο της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυμητό (άνευ ποινής αποκλεισμού), να συνυποβληθεί η
προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή.
8.5 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες και θα αναφέρεται ρητώς στην
προσφορά των υποψηφίων εταιρειών.

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:
8.6 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο έως την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΠ.A.AN.Τ.ΜΕ.ΔI. (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε - Παπάγου, ώρες 8:0014:00) σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, προκειμένου αυτή να
πρωτοκολληθεί. Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο μετά την παραπάνω
ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η επιστολή, θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει
ευκρινώς:
ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΜ. 45163/7426/31-10-2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 13-11-2012

9. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Σριανταφυλλάκη Μαρία,
β) Λουβερδή Γεράσιμο και
γ) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα,
με αναπληρώτρια την υπάλληλο Μαργαρίτη Βασιλική.

10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της παρούσας απόφασης,
 ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
 η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή, για τα ίδια είδη και
 ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο προμηθευτή που πληροί τους όρους της παρούσας
απόφασης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη
συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων προμηθευτών.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της
υπό προμήθειας ποσότητας του εξοπλισμού , κατ’ είδος & μέχρι του ποσοστού 50%.
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Επίσης έχει το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα του
εξοπλισμού, κατ’ είδος και μέχρι του ποσοστού 30 % [υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη του
διαγωνισμού δεν θα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 43.500,00 € #
(συμπεριλαμβανομένου Υ. Π. Α.)].

11. Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.

12. Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, στην ιστοσελίδα
του ΤΠ.Α.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1. Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας (4)
2. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΙΟΛΑΜΠΡΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
α) Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
δ) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Τποστήριξης
ε) Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Ρ. αγάνη

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Οκτώ (8) ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
ΕΙΔΟ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Υποςτθριηόμενεσ Μθτρικζσ: ATX, microATX

ΚΟΤΣΙΑ - CASES

Θζςεισ Περιφερειακϊν: 2 ςυςκευζσ 5,25" (εξωτερικά), 1 ςυςκευι 3,5"
(εξωτερικά) και 3 ςυςκευζσ 3,5" (εςωτερικά)
2 εμπρόςκιεσ κζςεισ USB 2.0 + 1 είςοδοσ MIC + 1 ζξοδοσ ακουςτικϊν
Τφποσ τροφοδοτικοφ: ATX 12V 2.0

ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟ

Ελάχιςτθσ Ονομαςτικισ Ιςχφσ: 400 Watts
ΤΥΠΟΣ: Τριϊν (3) ι παραπάνω φυςικϊν πυρινων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ-CPU

ΜΗΣΡΙΚΗ ΚΑΡΣΑ

I/O

ΜΝΗΜΗ RAM

ΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ

ΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ

ΟΘΟΝΗ

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ

Τοποκζτθςθ: Θα περιλαμβάνει κατάλλθλθ ψικτρα και ανεμιςτθράκι
Μνιμθ Cache: 1.5MB
Χρονιςμόσ: 3.3GHz
Θζςεισ Μνιμθσ: 4
Τφποσ Υποςτθριηόμενθσ Μνιμθσ: DDR3 Dual Channel
Θζςεισ PCI: 1
Θζςεισ PCI-express (x16): 1
Θζςεισ PCI-express (x1): 1
SATA III: 4
Θφρα PS2: 1
Parallel: 1
Κάρτα δικτφου Ethernet 100/1000: 1
USB 2.0: 6
USB 3.0: 2
Κάρτα Ήχου: 1
Κάρτα Γραφικϊν; 1 ζξοδοσ VGA
Μζγεκοσ: 4GB
Τφποσ Μνιμθσ: DDR3
Συχνότθτα: 1333MHz
Τφποσ: DVD±RW Double Layer
Ταχφτθτα Ανάγνωςθσ: 16x
Ταχφτθτα Εγγραφισ: 22x
Σφνδεςθ: SATA
Χωρθτικότθτα: 250GB
Ταχφτθτα περιςτροφισ: 7200 rpm
Πρωτόκολλο επικοινωνίασ: SATA III
Μνιμθ Buffer: 16MB
Τφποσ Οκόνθσ: 21" Wide LED LCD
Contrast: 1000000:1
Φωτεινότθτα: 300 cd/τμ.
Είςοδοσ Σιματοσ: 15PIN D-Sud (αναλογικι)
Εγγφθςθ 3 χρόνια που να καλφπτει αντικατάςταςθ ςτο χϊρο μασ, ακόμα και με
1 ελαττωματικό pixel
Τφποσ: Ενςφρματο πλθκτρολόγιο. Διάταξθ: Ελλθνικά- Αγγλικά.
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Θφρεσ Επικοινωνίασ : PS2
Τφποσ ποντικιοφ: Οπτικό ποντίκι με ροδζλα
ΠΟΝΣΙΚΙΑ

Αρικμόσ πλικτρων: Τρία. Σφνδεςθ: USB
Ελάχιςτο μικοσ καλωδίου: 1,5m
* Λειτουργικό Σφςτθμα Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Greek με όλεσ
τισ τελευταίεσ ενθμερϊςεισ εγκατεςτθμζνεσ.
Ανοιχτό λογιςμικό εφαρμογϊν γραφείου (openoffice.org), τελευταίασ ζκδοςθσ
Συνοδευτικό λογιςμικό για τα DVD-RW: Nero Free Version (όχι trial)

ΠΡΟΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟ
ΛΟΓΙΜΙΚΟ

Adobe Reader X, θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ
Windows Live Mail 2011
*PDF Creator, θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ
IZArc archive utility, θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ
ESET Smart Security 4 Business Edition

* Ο εγκατεςτθμζνοσ χριςτθσ ο οποίοσ κα ζχει δικαιϊματα διαχειριςτι ςυςτιματοσ, κα ζχει κοινό κωδικό ςε
όλουσ τουσ Η/Υ.

2. Δεκαπζντε (15) εκτυπωτζσ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΗ
ΣΤΠΟ ΕΚΣΤΠΩΗ
ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΕΚΣΤΠΩΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΙΚΟΤ ΔΙΚΟΤ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΣΡΟΦΟΔΟΣΗ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ
ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΚΣΤΟΤ FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX (RJ-45)

Laser
Μονόχρωμοσ
≥ 40 ςελ /
λεπτό
≥ 10.000 ςελ
≥ 250 ςελ
Ναι
Ναι

Ο κάκε εκτυπωτισ, κα ςυνοδεφεται από ςετ αναλωςίμων (toner + drum ι ενιαία μονάδα) επιπλζον
αυτοφ που παραδίδεται με τθ ςυςκευι και κα καλφπτει εκτυπϊςεισ 50.000 ςελ.
Εγγφθςθ on site. Οι εκτυπωτζσ κα πρζπει να καλφπτονται από δωρεάν εγγφθςθ απευκείασ από τον
καταςκευαςτι για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τουσ και
κα καλφπτει το ςφνολο των ανταλλακτικϊν και των υπθρεςιϊν αποκατάςταςθσ βλαβϊν.

3. Τλικά διακομιςτών
ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ

507632-B21

HP 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD

6

503296-B21

HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit

3
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4. Λογιςμικό διακομιςτών
ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ

P73-05821

WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc

3

R39-01125

WinSvrExtConn 2012 OLP NL Gov Qlfd

4

7NQ-00268

SQLSvrStdCore 2012 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd

4
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