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                         ΠΡΟΣ   
                      Κάθε  ενδιαφερόµενο 
   

  

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
για την προµήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) UPS, µιας (1) οθόνης 
και αναβάθµιση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην προµήθεια και παροχή υπηρεσίας  του θέµατος,  

 
                                              προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 
αντικείµενο της προµήθειας,  µέχρι την  Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00 στη 
διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών   
8ος όροφος Τσιµισκή 98, 
Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη 
σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν. 

                         
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η/Υ 

• OEM Η/Υ 

• Κουτί Η/Υ διαστάσεων Mini ή Midi Tower µε τουλάχιστον δύο (2) ανεµιστήρες (120mm 

εµπρός και 120mm πίσω) και τουλάχιστον µια (1) USB 3.0 θύρα εµπρός 

• Τροφοδοτικό  επώνυµου κατασκευαστή, τουλάχιστον 650W, πιστοποίηση 80+ Bronze 

• Motherboard 1150 socket, τουλάχιστον δύο (2) slots µνηµών, τουλάχιστον δύο (2) θύρες 

USB 3.0, έξοδος VGA, κάρτα δικτύου 1 Gigabit 
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• Intel i7,τέταρτης (4) γενιάς µε τετραπύρηνο επεξεργαστή (4 Core) (εκτός επεξεργαστών 

K,S,T) 

• Κάρτα γραφικών τουλάχιστον 2Gb µνήµης, υποστήριξη ανάλυσης οθονών τουλάχιστον 4K 

(3840x2160), ανεµιστήρα ψύξης και υποδοχές σύνδεσης VGA, HDMI, DVI 

• Τουλάχιστον 16 GΒ (2x8GB) ram στα 1600 MHz  

• SSD τουλάχιστον 120 GB 

• Λειτουργικό  Σύστηµα Windows 8.1 Pro 64bit 

• DVD recorder 

• Ποντίκι και πληκτρολόγιο USB 

 

Οθόνη 

• ∆ιαστάσεων τουλάχιστον  28”  

• Ανάλυση τουλάχιστον 4Κ (3840x2160) 

• Τεχνολογίας Led 

• Υποδοχές σύνδεση HDMI, DVI 

• Να συµπεριλαµβάνεται το καλώδιο που θα επιτρέπει την ανάλυση 4Κ (3840x2160) 

 

UPS 

• 650 VA 

• Έξοδοι πρίζας schuko: 2 

• Σύνδεση USB 

• Να συµπεριλαµβάνεται εφαρµογή διαχείρισης ρεύµατος 

 

Η/Υ προς αναβάθµιση 

• SSD τουλάχιστον 240GB , να συµπεριλαµβάνεται και Bracket  

• Μνήµη Ram τουλάχιστον 16GB (2x8GB) 

 

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρία της µητρικής (Motherboard) συµβατές είναι οι µνήµες 
του παρακάτω πίνακα, ή οποιαδήποτε άλλη µνήµη συµβατή µε την συγκεκριµένη  
Motherboard ASUS P8H61-MX. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

. 
• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

προµηθευτής µε τη χαµηλότερη συνολικά προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  

• Η προσφερόµενη τιµή των υλικών και υπηρεσιών θα δοθεί  ανά µονάδα και συνολικά. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το 
Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την 
επιτροπή παραλαβής. 

• Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται σαφώς στην προσφορά, και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµερολογιακές ηµέρες. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών, µπορείτε να απευθυνθείτε στον 

κ. Μηνά Γραµµατικόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966744. 
 
 
 

   Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

                            
                    
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
             

  


