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1 Γενικι περιγραφι υπό προμικεια ειδϊν
Σο Λιμενικό ϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι προκειμζνου να
καλφψει ανάγκεσ ςε εξοπλιςμό για τθν εξ αποςτάςεωσ παροχι
εργαςίασ και τθν πραγματοποίθςθ τθλεδιαςκζψεων προτίκεται να
προμθκευτεί τον εξοπλιςμό που περιγράφεται ςτον Πίνακα
υμμόρφωςθσ και ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Α/Α

Περιγραφθ Είδουσ

Μον. Μετ.

Πος.

Προςωπικοί

ΣΕΜ

05

ΣΕΜ

05

Είδουσ
01

1.

Ηλεκτρονικοί
Τπολογιςτζσ με κεντρικι
μονάδα και οκόνθ
(desktopPC)
02

Επιτραπζηιοι
Ηλεκτρονικοί
Τπολογιςτζσ τφπου
allinone

2.

Οι προςφορζσ των υποψθφιϊν αναδόχων κα περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά και τα δφο είδθ.

ΝΑΙ

2 Γενικοί όροι και υποχρεϊςεισ
Σα προςφερόμενα υλικά κάκε είδουσ πρζπει να είναι καινοφρια,
1. αμεταχείριςτα και πανομοιότυπα μεταξφ τουσ (ίδιοσ
καταςκευαςτισ, μοντζλο, διαμόρφωςθ).
Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ να φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE
(CE Mark). Ο ζλεγχοσ κα γίνει κατά τθν φάςθ τθσ παραλαβισ από
2.
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν του
Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
O Aνάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, να
παρζχει ιςάρικμα με τον υπό προμικεια εξοπλιςμό εκτυπωμζνα
ζντυπα ςτα οποία κα αναγράφεται:
3.
α. Αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
β. Σθλεφωνικόσ αρικμόσ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου αναγγελίασ βλαβϊν του Ανάδοχου.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ τουλάχιςτον ISO 9001: 2015 ι νεότερο ι ιςοδφναμο.
Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί
4. αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να
είναι εν ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνο και ςυνοδευόμενο από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά εφόςον δεν είναι ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.1.1 Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφορικά με τθν εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ τθσ
1. εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασ για χρονικι περίοδο που κα
αναφζρεται ρθτά ςτθν τεχνικι προςφορά του.
2. Κατά τθ χρονικι αυτι περίοδο, θ οποία δεν μπορεί να είναι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3/

Παραπο
μπθ

Α/Α

Χαρακτηριςτικά

μικρότερη των δφο (02) ςυνεχών ετών (24 μηνών), θ διαςφάλιςθ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασκα προςφερκεί χωρίσ
κανζνα κόςτοσ για το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. με τθ μορφι εγγφθςθσ και
αποκατάςταςθσ βλαβϊν.
Η περίοδοσ αυτθ αρχίζει από την επόμενη τησ ημερομηνίασ
3.
οριςτικθσ παραλαβθσ του εξοπλιςμοφ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

ΝΑΙ
ΝΑΙ

παραλαβι τθσ προμικειασ, να κατακζςει εγγυητικθ επιςτολθ
καλθσ λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ προμικειασ που κα του
4. ανατεκεί, ποςοςτοφ 10% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ τιμισ με
χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο
ςτθν υπογραφείςα ςφμβαςθ μζγιςτο χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
2.1.1.1
1.

2.

3.

Η διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασκαλφπτει
τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που δεν οφείλεται ςε κακι
χριςθ του από το προςωπικό του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ι ςε εξωτερικοφσ
αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κ.λ.π.).
Σα απαραίτθτα για όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε μονάδασ
εξοπλιςμοφ ι τμιματοσ αυτισ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ επιςκευι
δεν είναι τεχνικά εφικτι.
Σα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κα είναι καινοφρια.
Η αποκατάςταςθ των προβλθμάτων γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του Αναδόχου.
Ο εξοπλιςμόσ κα αποςτζλλεται από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ που βρίςκεται ςτο 2ο όροφο του Αρχθγείου ΛΕΛΑΚΣ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1-Ε2) και κα επιςτρζφει ςε αυτι
μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του.
Σα ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ του εξοπλιςμοφ κατά τθν
μεταφορά τουαπό και προσ το Αρχθγείο Λ-ΕΛΑΚΣ βαρφνουν τον
Ανάδοχο και κα καταβάλλονται απ’ αυτόν (τον Ανάδοχο).
Ο Ανάδοχοσ, για τθν επιδιόρκωςθ βλαβϊν, δφναται επίςθσ να
μεταβαίνει επί τόπου ςτο Αρχθγείο Λ-ΕΛΑΚΣ.
Μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςησ προβλημάτων
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων κα περιγράφεται
αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων δεν μπορεί να
είναι μεγαλφτεροσ από δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ και λογίηεται
από τθν χρονικι ςτιγμι ανακοίνωςθσ τθσ βλάβθσ ζωσ τθν χρονικι
ςτιγμι που ο εξοπλιςμόσ επιςτρζψει ςτο Αρχθγείο Λ-ΕΛΑΚΣ.
ε περίπτωςθ που θ αποκατάςταςθ του προβλιματοσ δεν ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ του προαναφερόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ,
τότε κα εφαρμόηεται ζκπτωςθ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ
λειτουργίασ ωσ ακολοφκωσ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

4.
2.1.1.2

1.

2.
3.

Χαρακτηριςτικά
Σο ποςό τθσ ζκπτωςθσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 1% επί του ποςοφ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ ανά θμζρα για κάκε
θμζρα (θμερολογιακι) πλζον του χρόνου που αναφζρεται
παραπάνω.
Οι ανωτζρω υπολογιςμοί κα πραγματοποιθκοφν από τθν
Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν, ςε
ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Διαδικαςία αναγγελίασ βλάβησ - Αποκατάςταςησ προβλημάτων
Η αναγγελία βλάβθσ προσ τον Ανάδοχο κα γίνεται από τθ
Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν με ζναν
από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: τθλεφωνικι επικοινωνία ι/και
ζγγραφθ αναγγελία βλάβθσ ι/και αποςτολι μθνφματοσ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Η αναγγελία βλαβών μπορεί να πραγματοποιείται κακθμερινϊσ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (24/7).
Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα ενθμερϊνεται εγγράφωσ
(ι με μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ) θ Διεφκυνςθ
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν από τον ανάδοχο.

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.1.2 Στοιχεία που κα περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου
τισ τεχνικζσ προςφορζσ των υποψθφίων Αναδόχων υποχρεωτικά
κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα :
α) Η χρονικι διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
1.
λειτουργίασ προμικειασ.
β) τοιχεία επικοινωνίασ για τθν αναγγελία βλάβθσ
(τθλεφωνικόσ αρικμόσ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου).

ΝΑΙ
Να
αναφερκοφν

2.2 Χρόνοσ Ολοκλιρωςθσ – Παράδοςθ
2.2.1 Παράδοςθ του εξοπλιςμοφ
Σο ςφνολο του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ παροφςθσ ομάδασ
κα παραδοκεί εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν από τθν
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ςτο κεντρικό κτίριο του
1. Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ) ςε χϊρο
που κα ορίςει θ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και
Επικοινωνιϊν (εφεξισ Δ.Η.Δ.Ε.Π) ςτο κεντρικό κτίριο του Α.Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ).
Σα υπό παράδοςθ υλικά κα είναι ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα ϊςτε
2.
να επιτρζπεται θ αςφαλισ μεταφορά και αποκικευςι τουσ.
Η ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί
3. από τον Ανάδοχο εγγράφωσ προσ τθν Δ.Η.Δ.Ε.Π. και τθν Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.2.2 Έλεγχοι και οριςτικι παραλαβι εξοπλιςμοφ
Η οριςτικι παραλαβι του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ κα γίνει από
τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολουκθςθσ παραλαβθσ ςυμβάςεων
1.
προμθκειϊν του ΤΝΑΝΠ αφοφ ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ του
εξοπλιςμοφ.
το ζργο τθσ επιτροπισ κα ςυνδράμει και θ επιςπεφδουςα
2.
Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΗΔΕΠ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απαίτηςη

Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ.

ΝΑΙ

Απάντη
ςη

Παραπο
μπθ

2.3 Κριτιριο κατακφρωςθσ
1.

2.4 Περιγραφι Είδουσ Α/Α 1: Προςωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ με κεντρικι μονάδα και
οκόνθ (desktop PC)
2.4.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά
1. Αρικμόσ μονάδων: 5
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ αναλυτικι
2.
ςφνκεςθ.
3. Σφποσ: Κεντρικι μονάδα με οκόνθ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.4.2 Επεξεργαςτισ (CPU)
1.
2.

Να περιγραφεί ο τφποσ και θ αρχιτεκτονικι τθσ
Αρικμόσ πυρινων τουλάχιςτον 4

Επεξεργαςτισ 64bit με επίδοςθ CPUPassMark ςτο
3. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Σουλάχιςτον 8.000
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.4.3 Κφρια Μνιμθ (RAM)
1.
2.
3.

Χωρθτικότθτα: ≥ 8 GB
Σφποσ DDR-4 ι νεότερθ
Σαχφτθτα: ≥ 2400 MHz

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.4.4 Αποκθκευτικά Μζςα
1. Σεχνολογία δίςκου: SSDι Μ.2 SSD
Σεμάχια: τουλάχιςτον 1
2.
3.

Χωρθτικότθτα δίςκου: ≥ 256GB

ΝΑΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.4.5 Οδθγόσ οπτικϊν δίςκων
Να διακζτει οδθγό οπτικϊν δίςκων για ανάγνωςθ και εγγραφι
1. δίςκων CD, DVD±RW ενςωματωμζνο ςτθ μονάδα ι εξωτερικό με
USB

ΝΑΙ

2.4.6 Κάρτα Γραφικϊν
1. Μνιμθ ανεξάρτθτθ ι διαμοιραηόμενθ.
2. Ζξοδοσ HDMIκαι VGA
3. Να διακζτει ζνα (01) καλϊδιο ςφνδεςθσ για κάκε τφπο εξόδου.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.4.7 Επικοινωνίεσ
1. Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 Mbpsι100/1000 Mbps.
Ενςωματωμζνεσ κφρεσ USB 2.0 ι/και USB 3.0 ι ανϊτερθσ
2.
τεχνολογίασ τουλάχιςτον 3

≥1
ΝΑΙ

2.4.8 Λοιπά Μζρθ
1. Οι μονάδεσ να διακζτουν ενςωματωμζνεσ κάρτεσ ιχου.

ΝΑΙ

6/

Α/Α

Χαρακτηριςτικά

2. Οι μονάδεσ να διακζτουν τροφοδοτικό επαρκοφσ ιςχφοσ
Κάκε μονάδα κα ςυνοδεφεται από ζνα (01) ςετ εξωτερικϊν
3.
2.0θχείων
Κάκε μονάδα κα ςυνοδεφεται από ζνα ενςφρματοι
4. αςφρματοheadset με ενςωματωμζνα δφο (02) ακουςτικά και
μικρόφωνο.
Κάκε μονάδα κα ςυνοδεφεται από ζνα (01) πλθκτρολόγιο τφπου
5. QWERTY με μόνιμθ αποτφπωςθ ελλθνικϊν & λατινικϊν
χαρακτιρων ( ≥ 101 χαρακτιρων)
Κάκε μονάδα κα ςυνοδεφεται από ζνα (01) ποντίκι ενςφρματο,
6.
οπτικό με ροδζλα.
Κάκε μονάδα κα ςυνοδεφεται από ζνα (01) πολφπριηο ρεφματοσ
7.
τεςςάρων (04) κζςεων.

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.4.9 Λειτουργικό Σφςτθμα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Να αναφερκεί θ ονομαςία, θ ζκδοςθ του και ο τφποσ του
προςφερόμενου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ.
Να είναι ςε παρακυρικό περιβάλλον και επαγγελματικισ ζκδοςθσ
(PRO).
Να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Να είναι πλιρωσ ςυμβατό με τον προςφερόμενο εξοπλιςμό.
Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο SMB/CIFS.
Να υποςτθρίηει .NetFramework
Να υποςτθρίηει DFS.
Να υποςτθρίηει και να δζχεται ενθμερϊςεισ αςφάλειασ, χωρίσ να
απαιτείται θ επανεγκατάςταςι του.
Να υποςτθρίηει τθν εγκατάςταςθ ςε περιβάλλον δικτυακϊν
ομάδων και τομζων (workgroup και domain).
Να ςυνοδεφεται από όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ χωρίσ χρονικοφσ
περιοριςμοφσ (timelimitations) από τθν επίςθμθ καταςκευάςτρια
εταιρία και να είναι θ τελευταία / τρζχουςα ζκδοςθ.
Να μθν απαιτεί νζα ι/και ειδικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςε ςχζςθ
με τα πακζτα εφαρμογϊν – λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που ιδθ
χρθςιμοποιοφνται ςτον φορζα (ενδεικτικά αναφζρονται ελλθνικζσ
επαγγελματικζσ εκδόςεισ Microsoft Windows Pro).

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.4.10 Κάμερεσ ιςτοφ (Web cameras) τθλεδιαςκζψεων
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αρικμόσ Μονάδων: Όςεσ και οι προςφερόμενεσ μονάδεσ
υπολογιςτϊν
Τποςτθριηόμενθ Βίντεο Ανάλυςθ: τουλάχιςτον 720p
Σφποσ διαςφνδεςθσ: USB
Προςφερόμενο καλϊδιο εντόσ τθσ ςυςκευαςίασ
Να προςαρμόηεται απευκείασ ςε οκόνεσ
Να διακζτει ενςωματωμζνο μικρόφωνο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.4.11 Λοιπό Λογιςμικό
Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με δυνατότθτα
αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου (δεκτό και ανοικτοφ
1. κϊδικα με διακζςιμεσ ςυχνζσ ενθμερϊςεισ). Mπορεί να γίνει
αποδεκτό λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ το οποίο παρζχεται από
το λειτουργικό ςφςτθμα.

ΝΑΙ

7/

Παραπο
μπθ

Α/Α

Χαρακτηριςτικά

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

2.4.12 Οκόνεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αρικμόσ Μονάδων: Όςεσ και οι προςφερόμενεσ μονάδεσ
υπολογιςτϊν
Ονομαςτικι Διάςταςθ τουλάχιςτον 23,8 ίντςεσ
Φωτεινότθτα τουλάχιςτον 250cd/m2
Λόγοσ Αντίκεςθσ τουλάχιςτον 3000:1
Χρόνοσ απόκριςθσ: μζγιςτο 6ms
Θφρεσ διαςφνδεςθσ: 1xVGA, 1xHDMI
Γωνία Θζαςθσ: 178°/178°
Ανάλυςθ οκόνθσ: τουλάχιςτον 1920x1080

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

2.5 Περιγραφι Είδουσ Α/Α 2: Επιτραπζηιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ τφπου all in one
2.5.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά
1. Αρικμόσ μονάδων: 5
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ αναλυτικι
2.
ςφνκεςθ.
3. Σφποσ: All in One

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5.2 Επεξεργαςτισ (CPU)
1. Να περιγραφεί ο τφποσ και θ αρχιτεκτονικι τθσ
Αρικμόσ πυρινων: τουλάχιςτον 6
2.

ΝΑΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Επεξεργαςτισ 64bit με επίδοςθ CPUPassMark ςτο
3. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Σουλάχιςτον 7.500
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.5.3 Κφρια Μνιμθ (RAM)
1.
2.
3.

Χωρθτικότθτα: ≥ 8 GB
Σφποσ DDR-4 ι νεότερθ
Σαχφτθτα: ≥ 2400 MHz

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.5.4 Αποκθκευτικά Μζςα
1. Σφποσ Δίςκου: SSDι Μ.2 SSD
2. Χωρθτικότθτα δίςκου: ≥ 256GB

ΝΑΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

2.5.5 Οδθγόσ οπτικϊν δίςκων
Να διακζτει οδθγό οπτικϊν δίςκων για ανάγνωςθ και εγγραφι
1. δίςκων CD, DVD±RW ενςωματωμζνο ςτθ μονάδα ι εξωτερικό με
USB

ΝΑΙ

2.5.6 Κάρτα Γραφικϊν
1. Κάρτα γραφικϊν με μνιμθ ανεξάρτθτθ ι διαμοιραηόμενθ.
2. Θφρα HDMI.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5.7 Επικοινωνίεσ
1. Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 Mbpsι100/1000 Mbps.
Ενςωματωμζνθ ι εξωτερικι USBαςφρματθ κάρτα δικτφου
2.
WLAN802.11ac
3. Ενςωματωμζνεσ κφρεσ USB 2.0 ι/και USB 3.0 ι ανϊτερθσ

NAI
NAI
ΝΑΙ

8/

Παραπο
μπθ

Α/Α

Χαρακτηριςτικά

τεχνολογίασ τουλάχιςτον 3
4. Ενςωματωμζνο Bluetooth

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

NAI

2.5.8 Λοιπά Μζρθ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι μονάδεσ να διακζτουν ενςωματωμζνεσ κάρτεσ ιχου με κφρα για
ακουςτικά/μικρόφωνο.
Οι μονάδεσ να διακζτουν τροφοδοτικό επαρκοφσ ιςχφοσ
Οι μονάδεσ να διακζτουν ενςωματωμζνα ι εξωτερικά θχεία
Κάκε μονάδα να ςυνοδεφεται από ενςφρματο ι αςφρματο headset
με ενςωματωμζνα δφο (02) ακουςτικά και μικρόφωνο
Κάκε μονάδα να ςυνοδεφεται από πλθκτρολόγιο τφπου QWERTY με
μόνιμθ αποτφπωςθ ελλθνικϊν & λατινικϊν χαρακτιρων ( ≥ 101
χαρακτιρων)
Κάκε μονάδα να ςυνοδεφεται από ποντίκι ενςφρματο, οπτικό με
ροδζλα.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5.9 Λειτουργικό Σφςτθμα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Να αναφερκεί θ ονομαςία, θ ζκδοςθ του και ο τφποσ του
προςφερόμενου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ.
Να είναι ςε παρακυρικό περιβάλλον και επαγγελματικισ ζκδοςθσ
(PRO).
Να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Να είναι πλιρωσ ςυμβατό με τον προςφερόμενο εξοπλιςμό.
Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο SMB/CIFS.
Να υποςτθρίηει .NetFramework
Να υποςτθρίηει DFS.
Να υποςτθρίηει και να δζχεται ενθμερϊςεισ αςφάλειασ, χωρίσ να
απαιτείται θ επανεγκατάςταςι του.
Να υποςτθρίηει τθν εγκατάςταςθ ςε περιβάλλον δικτυακϊν
ομάδων και τομζων (workgroup και domain).
Να ςυνοδεφεται από όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ χωρίσ χρονικοφσ
περιοριςμοφσ (timelimitations) από τθν επίςθμθ καταςκευάςτρια
εταιρία και να είναι θ τελευταία / τρζχουςα ζκδοςθ.
Να μθν απαιτεί νζα ι/και ειδικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςε ςχζςθ
με τα πακζτα εφαρμογϊν – λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που ιδθ
χρθςιμοποιοφνται ςτον φορζα (ενδεικτικά αναφζρονται ελλθνικζσ
επαγγελματικζσ εκδόςεισ Microsoft Windows Pro).

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.5.10 Κάμερεσ ιςτοφ (Web cameras) τθλεδιαςκζψεων
Κάκε μονάδα να διακζτει ενςωματωμζνθ κάμερα ςτθν οκόνθ με
ανάλυςθ τουλάχιςτον 720p
2. Κάκε μονάδα να διακζτει ενςωματωμζνο μικρόφωνο.
1.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5.11 Λοιπό Λογιςμικό
Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με δυνατότθτα
αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου (δεκτό και ανοικτοφ
1. κϊδικα με διακζςιμεσ ςυχνζσ ενθμερϊςεισ). Mπορεί να γίνει
αποδεκτό λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ το οποίο παρζχεται από
το λειτουργικό ςφςτθμα.

ΝΑΙ

2.5.12 Οκόνεσ
1. Ονομαςτικι Διάςταςθ τουλάχιςτον 23,8 ίντςεσ

ΝΑΙ – ΝΑ

9/

Παραπο
μπθ

Α/Α

Χαρακτηριςτικά

2. Σεχνολογία οκόνθσ: LED
3. Φωτεινότθτα τουλάχιςτον 250 nits
4. Ανάλυςθ οκόνθσ: τουλάχιςτον 1920x1080

Απαίτηςη

Απάντη
ςη

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

10/

Παραπο
μπθ

