Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
παξνρή εμ απνζηάζεσο εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεδηαζθέςεσλ, πξνϋπνινγηζζείζαο
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 151.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ
πκπιήξσζε πηλάθσλ
Ο πξνζθέξσλ – ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όπσο ζπκπιεξώζεη ηνπο
πίλαθεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζηελ απάληεζή ηνπ πεξηιάβεη πιήξε
ηεθκεξίσζε πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ην πξνζθεξόκελν είδνο θαιύπηεη ηε
ζρεηηθή ειάρηζηε πξνδηαγξαθή απαίηεζε.
Δλδεηθηηθά, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη (ζε ςεθηαθή κνξθή) ην θπιιάδην ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πίλαθα ζε πνηα ζειίδα απαληάηαη ε
ηερληθή πξνδηαγξαθή - απαίηεζε ή, αληίζηνηρα, λα πξνβεί ζηνπ ίδηνπ ηύπνπ
ππόδεημε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηελ πεξίπησζε θαη κόλν πνπ θάπνηα ηερληθή πξνδηαγξαθή – απαίηεζε δελ
κπνξεί λα απαληεζεί ζην ηερληθό θπιιάδην ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, κπνξνύλ λα πξνζθνκηζζνύλ επηπιένλ ζηνηρεία.
Υξόλνη εγγύεζεο – Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ
Η πξνζθεξόκελε εγγύεζε-ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη:
1. Δπηδηόξζσζε
ή
αληηθαηάζηαζε
νπνηνπδήπνηε
πιηθνύ
παξνπζηάζεη
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο,
2. Τπεξεζίεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ηνπ
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ,
3. Σερληθή Τπνζηήξημε κέζσ ηειεθώλνπ θαη e-mail,
4. Γσξεάλ ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ θαη αληαιιαθηηθώλ
ζηελ πεξίνδν εγγύεζεο.

ΟΜΑΓΑ Α
Η/Τ ΣΤΠΟΤ Α (ΦΟΡΗΣΟ Α)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη
δηεζλνύο θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή
ηζνδύλακσλ θαη αληίζηνηρσλ
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,
πνηόηεηαο θαηαζθεπήο θαη απόδνζεο
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε
αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο
Μέγεζνο νζόλεο ≥ 15.6'', ≥
1920x1080, ≥ 250nits, IPS, Antiglare
Δπεμεξγαζηήο IntelCore i3 11εο
γεληάο (2C/4T, 2.0GHz, 6MB) ή AMD
Ryzen 3 4000 series (4C / 4T,
2.7GHz, 4MB L3) ή ηζνδύλακσλ θαη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

αληίζηνηρσλ ηερληθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη απόδνζεο
Μλήκε RAM DDR4 ≥2666MHz
Γηαζέζηκν(θελό) DimmSlot
Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε RAM
Κάξηα γξαθηθώλ Intel UHD κε θνηλή
κλήκε γξαθηθώλ ή AMD Radeon ή
ηζνδύλακσλ θαη
αληίζηνηρσληερληθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ, πνηόηεηαο
θαηαζθεπήο θαη απόδνζεο
θιεξόο δίζθνο SSD, M.2 PCIeNVMe
Κάξηα ήρνπ HD, ελζσκαησκέλα
ερεία, ππνδνρή
αθνπζηηθώλ/κηθξνθώλνπ
Κάξηα δηθηύνπ RJ45 10/100/1000
Βάξνο
ΘΤΡΔ ΓΙΑΤΝΓΔΗ
USB 3.2
USB 3.2 Type-C
HDMI 1.4
Headphone / microphonecombojack
Ethernet (RJ-45)
ΠΡΟΘΔΣΑ
TPM 2.0
Bluetooth 5
Full Sized Standard
ειιεληθόπιεθηξνιόγην with full
number keys and Backlight
Camera 720p with webcam Cover
WLAN Wi-Fi 6 802.11ax
Υσξεηηθόηεηα κπαηαξίαο
Δγγύεζε
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
Πεξηβαιινληηθάπξόηππα EPEAT,
ENERGY STAR, RoHS-compliant

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

>= 8GB
>= 1
>= 32GB

ΝΑΙ

>= 256 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
<= 1,7 θηιά
>=
>=
>=
>=
>=

2
2
1
1
1

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 45Wh
>= 3 έηε
MS Windows 10
Pro GR 64bit
ΝΑΙ

Η/Τ ΣΤΠΟΤ Β (ΦΟΡΗΣΟ Β)
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη
δηεζλνύο θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή
ηζνδύλακσλ θαη αληίζηνηρσλ
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

πνηόηεηαο θαηαζθεπήο θαη απόδνζεο
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε
αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο
Μέγεζνο νζόλεο ≥ 15.6'', ≥
1920x1080, ≥ 250nits, IPS, Antiglare
Δπεμεξγαζηήο IntelCore i5 11εο
γεληάο (4C/8T, 2.4GHz, 8MB) ή AMD
Ryzen 5 4000 series ή ηζνδύλακσλ
θαη αληίζηνηρσλ ηερληθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη απόδνζεο
Μλήκε RAM DDR4 ≥2666MHz
Γηαζέζηκν(θελό) DimmSlot
Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε RAM
Κάξηα γξαθηθώλ Intel UHD κε θνηλή
κλήκε γξαθηθώλ ή AMD Radeon ή
ηζνδύλακσλ θαη αληίζηνηρσλ
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,
πνηόηεηαο θαηαζθεπήο θαη απόδνζεο
θιεξόο δίζθνο SSD, M.2 PCIeNVMe
Κάξηα ήρνπ HD, ελζσκαησκέλα
ερεία, ππνδνρή
αθνπζηηθώλ/κηθξνθώλνπ
Κάξηα δηθηύνπ RJ45 10/100/1000
Βάξνο
ΘΤΡΔ ΓΙΑΤΝΓΔΗ
USB 3.2
USB 3.2 Type-C
HDMI 1.4
Headphone / microphonecombojack
Ethernet (RJ-45)
ΠΡΟΘΔΣΑ
TPM 2.0
Bluetooth 5
Full Sized Standard
ειιεληθόπιεθηξνιόγην with full
number keys and Backlight
Camera 720p with webcam Cover
WLAN Wi-Fi 6 802.11ax
Υσξεηηθόηεηα Μπαηαξίαο
Δγγύεζε
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
Πεξηβαιινληηθάπξόηππα EPEAT,
ENERGY STAR, RoHS-compliant

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
>= 8GB
>= 1
>= 32GB

ΝΑΙ

>=512 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
<= 1,7 θηιά
>=
>=
>=
>=
>=

2
2
1
1
1

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 45Wh
>= 3 έηε
MS Windows 10
Pro GR 64bit
ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

ΑΚΟΤΣΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΦΧΝΟ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Πξαγκαηνπνίεζε video θιήζεσλ ζε
PC/laptop κε ζύγρξνλεο εθαξκνγέο
ηειεδηάζθεςεο. Οη ππνινγηζηέο
δηαζέηνπλ ζύξεο USB 2.0, 3.5mm
audio, 3.5mm mic
Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν
Δύθακπην θαιώδην ζύλδεζεο ζε Η/Τ
1,5κ. (έζησ κε ηε ζύλδεζε ζηνλ
Η/Τ κέζσ θαισδίσλ επέθηαζεο)
Να αλαθεξζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία
απαηηνύληαη νδεγνί

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΜΑΓΑ Β
Η/Τ ΣΤΠΟΤ Γ

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

ΓΔΝΙΚΑ
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη
ην κνληέιν
Η θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιόγεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη γίλεη ζε
εξγνζηάζην θαηαζθεπαζηή κε
πηζηνπνίεζε ISO 9001
Πηζηνπνηήζεηο θαη ζπκκόξθσζε κε
πξόηππα: CE, ENERGY STAR 7.0 ή
λεόηεξν, EPEAT, TCO 05 ή λεόηεξν
(επηζπκεηή, όρη ππνρξεσηηθή),
WEEE, RoHS
Chipset Intel H470 ή αλώηεξν
Να πξνζθέξεηαη κε ελζσκαησκέλν
ηνλ κεραληζκό θιεηδώκαηνο ηνπ
πεξηβιήκαηνο ηνπ Η/Τ ώζηε λα
εκπνδίδεηαη ην άλνηγκά ηνπ από κε
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κεραληζκό
θιεηδώκαηνο ελλννύκε ηνλ
κεραληζκό πνπ πξνβιέπεη ε
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ
πξνζθεξόκελνπ Η/Τ γηα λα
θιεηδώλεη κεραληθά ην πεξίβιεκα
ηνπ κεραλήκαηνο κε ζθνπό λα
εκπνδίδεηαη ην άλνηγκά ηνπ θαη ε
πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκόο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI
NAI

NAI

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

κεραληθνύ θιεηδώκαηνο είλαη
ππνρξεσηηθό λα πξνζθέξεηαη γηα λα
επηηπγράλεηαη ε πξναλαθεξόκελε
πξνζηαζία, λα απνηειεί πξντόλ ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (κε
ζρεηηθό θσδηθό πξντόληνο) θαη λα
βεβαηώλεηαη κε επηζηνιή ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο όηη
πξνέξρεηαη από απηήλ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ
Intel i3 10th generation
ήλεόηεξεο
Αξηζκόο ππξήλσλ
πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο
Cache
ΜΝΗΜΗ
Μέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο
Μέγηζην κέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο
Σύπνο κλήκεο DDR4 ζπρλόηεηαο
Total DIMM slots
Καηά ηελ παξάδνζε δύν (2)
ηνπιάρηζηνλslot λα είλαη ειεύζεξα
ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΚΧΝ
Πιήζνο πξνζθεξόκελσλ ζθιεξώλ
δίζθσλ
Υσξεηηθόηεηα δίζθνπ
Σερλνινγία δίζθνπ SSDPCIeM.2 NVMe
Να δηαζέηεη εζσηεξηθό DVD+/-RW
I/O PORTS ON-BOARD
Θύξεο δηθηύνπ Ethernet ηαρύηεηαο
10/100/1000
Audio-In, Audio-Out
PCI Express 3.0 x16
PCI Express x1
Θύξεο USB 2.0 πνζόηεηα
Θύξεο USB 3.0 πνζόηεηα
ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ
Ιζρύο
Efficiency
Active PFC
ΗΥΟ
Δλζσκαησκέλν θύθισκα ήρνπ
Δζσηεξηθό ερείν
ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΧΝ
Δλζσκαησκέλε
Έμνδνη ζήκαηνο on-board ή
παξερόκελεο κε εζσηεξηθή θάξηα

ΝΑΙ
>=4
>= 3.6GHz
≥ 6 MB
>= 8 GB
>= 128 GB
>= 2666MHz
>= 4
ΝΑΙ

>= 1
>= 256GB
NAI
ΝΑΙ
>= 1
NAI
>= 1
>= 1
>= 4
>= 4
<= 300 Watt
>= 85%
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1x HDMI θαη
(1x VGA ή 1x

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

επέθηαζεο πνπ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην
graphicschipset ηνπ
επεμεξγαζηήρεηηθά κε ηελ ζύξα
VGA απνδεθηή είλαη θαη ε ιύζε
ρξεζηκνπνίεζεο θαηάιιεινπ
κεηαηξνπέα, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά
ζα απνηειεί πξντόλ πνπ παξέρεηαη
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
κεραλήκαηνο δηαζέηνληαο ηνλ δηθό
ηνπ θσδηθό πξντόληνο ηνπ
θαηαζθεπαζηή κε ρξήζε σο
ηεθκεξίσζεο είηε ηερληθνύ
θπιιαδίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή, είηε
επηζηνιήο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο
Πιεθηξνιόγην USB Διιεληθό ηνπ
ηδίνπ θαηαζθεπαζηή
Πνληίθη USB Οπηηθό ηνπ ηδίνπ
θαηαζθεπαζηή
Καιώδην ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚO ΤΣΗΜΑ
Πξνζθεξόκελν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
καδί κε ην recovery DVD
Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα
Να ππάξρεη ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή κε drivers ζπζθεπώλ
γηα MS Windows ιεηηνπξγηθά
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κόληκεο
πηζηνπνηεκέλεο δηαγξαθήο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ δίζθνπSSD, είηε σο
επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
BIOSείηε σο επηπξόζζεην
ινγηζκηθό. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο
επηπξόζζεηνπ ινγηζκηθνύ απηό είηε
ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο,
είηε, αλ είλαη άιινπ
θαηαζθεπαζηή, ζα παξέρεηαη κε
ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο γηα ηα πέληε
(5) έηε ηεο εγγύεζεο, δειαδή δελ
είλαη απνδεθηή ε ιύζε ρξήζεο
ινγηζκηθνύ freeware θαη,
ηαπηόρξνλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη είλαη
ζπκβαηό κε ην κεράλεκα
Να ππάξρεη εξγαιείν ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα πξνιεπηηθή

Display Port)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
MS Windows 10
Pro GR 64bit
MS Windows
10 ή/θαη
Linux
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

παξαθνινύζεζε, απηνκαηνπνηεκέλν
εληνπηζκό πξνβιεκάησλ,
εηδνπνηήζεηο θαη δεκηνπξγία
ζπκβάλησλ πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα
ΔΓΓΤΗΗ
Αληαπόθξηζε γηα ην hardware onsitenextbusinessday από ηνλ
θαηαζθεπαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζίαο
Υξνληθή δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ
εγγύεζεο – ηερληθήο ππνζηήξημεο
από ηνλ θαηαζθεπαζηή
Η παξαπάλσ εγγύεζε – ηερληθή
ππνζηήξημε λα πηζηνπνηείηαη
εγγξάθσο κε παξαπνκπή ζε επίζεκε
δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
πιηθνύ.
Η πξσηόηππε επηζηνιή - δήισζε
απηή ζα θαηαηεζεί επί πνηλή
απνθιεηζκνύ ζηνλ Φάθειν ηεο
Σερληθήο Πξνζθνξάο.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Γηα λα γίλεη απνδεθηόο ν
πξνζθεξόκελνο από ηνλ αλάδνρν
εμνπιηζκόο πξέπεη λα κελ είλαη
νύηε ζην ειάρηζηνκεηαρεηξηζκέλνο,
αιιά ε ρξήζε ηνπ ζηελ Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο λα είλαη θαη ε
πξώηε θνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη
επζύλε ηνπ αλαδόρνπ λα απνδείμεη
όηη ν εμνπιηζκόο πνπ πξνζθέξεη
είλαη εληειώο θαηλνύξηνο. Καηά
ηελ παξαιαβή ζα ειεγρζνύλ
ζηνηρεία όπσο εκεξνκελία
θαηαζθεπήο (ζα πξέπεη λα κελ
είλαη παιαηόηεξε ησλ έμη (6)
κελώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ) ζε
ζπλδπαζκό κε ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό,
ε ζπζθεπαζία (ύπαξμε ηεο
απαξαβίαζηεο ραξαθηεξηζηηθήο
ηαηλίαο αζθαιείαο πνπ
ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ
θαηαζθεπαζηή – ε ζπζθεπαζία ζα
αλνηρζεί ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαιαβήο), θαη άιια ζηνηρεία πνπ
ζπλεγνξνύλ όηη ν εμνπιηζκόο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξώηε θνξά
Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζα
γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο

ΝΑΙ

≥ 5 έηε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζα πξέπεη λα
νινθιεξσζεί εληόο ηεζζάξσλ (4)
κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο
Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε θηήξηαΤπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (Πάηξα, Πύξγνο,
Μεζνιόγγη) ζύκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο
Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα
παξαδνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(excel) ηα serialnumbers
Ο αλάδνρνο, θαηά ηελ παξάδνζε, ζα
εγθαζηζηά θαη ζα παξακεηξνπνηεί
ην ζύζηεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία
ζηε ζέζε εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο θάζε θνξά πνπ ηνπ
δεηείηαη, κε ρξόλν απόθξηζεο δύν
(2) εξγάζηκεο εκέξεο ην αξγόηεξν.
Δλδεηθηηθά, ζα εγθαζηζηά (α) ην
Λ.. Windows 10, (β) ην
MicrosoftOffice,
(γ)ηνLibreOffice, (δ)AnyDesk,
7zip, AcrobatReader,(ε) νδεγνύο
εθηππσηώλ, θαη ζα παξακεηξνπνηεί
ηνλ Η/Τ γηα λα ιεηηνπξγεί ζην
ηνπηθό δίθηπν δεδνκέλσλ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΘΟΝΗ Η/Τ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή
Διάρηζηε
Απαίηεζε
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη
ην κνληέιν
Σνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ
ζηαζκό εξγαζίαο
Γηάζηαζε δηαγσλίνπ
ΣερλνινγίαοIn-Plane Switching
(IPS) / Anti-Glare
Σερλνινγίαο LED Anti-Glare
AspectRatio
Αλάιπζε
Δίζνδνη ζήκαηνο VGA θαη
DisplayPort θαη (DVI-D ή HDMI)

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 23”
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16:9
>= 1920 x
1080
ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο
>= 250 cd/m2
Φσηεηλόηεηα
>= 1000:1
ContrastRatio
<=14ms
ResponseTime
>= 16.7
Colordepth
million
<= 0.28mm
PixelPitch
>= 178ν /
ViewingAngle (H/V)
178ν
NAI
Tilt&HeightAdjustable
NAI
SecurityLockSlot
Power consumption
<= 30 Watt
(typical)ζηεκέγηζηεθσηεηλόηεηα
ΠηζηνπνηήζεηοENERGYSTAR 8.0
ήλεόηεξν, EPEAT,
NAI
TCOCertifiedDisplays
8.0ήλεόηεξν, ISO 9241-307
(PixelfaultclassI)
ΝΑΙ
Να παξέρεηαη θαιώδην ξεύκαηνο
Να ζπλδέεηαη κε ηνλ Η/Τ
απεπζείαο κέζσ DVI-D ή
ΝΑΙ
DisplayPort ή HDMI ρσξίο ρξήζε
adapter θαη λα παξέρεηαη ην
ζρεηηθό θαιώδην
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ερεία ή
ελαιιαθηηθά απνζπώκελα ηεο ίδηαο
θαηαζθεπάζηξηαο κε δπλαηόηεηα
ΝΑΙ
ζηεξέσζεο επί ηεο νζόλεο θαηόπηλ
εηδηθήο βάζεο ηεο ίδηαο ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο
Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ
ΝΑΙ
λα παξαδνζνύλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή (excel) ηα serialnumbers
>= 3 Υξόληα
Δγγύεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

ΟΜΑΓΑ Γ
ΑΝΣΙΒΙΧΣΙΚΟ

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

Η ιύζε πνπ ζα πξνηαζεί πξέπεη λα
είλαη ελνπνηεκέλε ελόο
θαηαζθεπαζηή, λα αλαθεξζεί
θαηαζθεπαζηήο θαη πξνηεηλόκελε
ιύζε
Αξηζκόο αδεηώλ ρξήζεο
Γπλαηόηεηα ιήςεο (ρσξίο
πεξηνξηζκό) ηεο ηειεπηαίαο
έθδνζεο, ησλ ελεκεξώζεσλ /
αλαβαζκίζεσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζύκβαζεο

ΝΑΙ
140
>= 3 έηε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

Πξνζηαζίααπόαπεηιέο : advanced
malware, fileless, cryptocurrency
mining, ransomware scripts,
injection, ransomware, memory,
θαη browser attacks
 Κεληξηθή Γηαρείξηζε
 Σύπνο θνλζόιαο δηαρείξηζεο: On
Cloud
Δγθαηάζηαζε ησλ agents κέζσ:
ζπλδέζκνπ (link) εγθαηάζηαζεο
ή κέζσ αξρείνπ εγθαηάζηαζεο
ή κέζσ loginscript
Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο:
απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε,
ζηαηηζηηθά γηα ρξήζηεο/νκάδεο
ρξήζεο, θεληξηθή ζπιινγή
ζπκβάλησλ, αλαδήηεζε ζπκβάλησλ,
αλαθνξέο
Γηαρείξηζε ρξεζηώλ κε ρξήζε
ActiveDirectory
Δμαηξέζεηοειέγρσλ: αξρείσλ,
θαθέισλ, θαη File Extensions,
Spyware/Grayware, Behavior
Monitoring,
URL list
On demandscan ζηα ζεκεία ρξήζεο
Δηδηθέο ξπζκίζεηο Manual /
scheduledscan: έιεγρνο ρξήζεο
CPU, Backup αξρείσλ πξηλ ηνλ
θαζαξηζκό
Firewall κε IntrusionDetection
Πξνζηαζίααπό Common
Vulnerabilities and Exposures
(CVE)
Ρπζκίζεηοπξόζβαζεοαλάζπζθεπή:
CD/DVD, Network drives, USB
storage devices, Mobile devices
Bluetooth adapters, COM and LPT
ports, IEEE 1394 interface,
Imaging devices, Infrared devices
Modems, Print screen key,
Wireless NICs
Ρύζκηζε πξόζβαζεο ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο ηύπνπ USB
STICK
BehaviorMonitoring
Ransomware Protection
MachineLearning
Πξνζηαζίααπό Web based threats
(web reputation)

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Απαηηήζεηο

URL Filtering
Application control based on:
File or folder paths, Hash
values.
Application Reputation List
DataLossPrevention
Full Disk Encryptionmanagement
Γπλαηόηεηα κειινληηθήο
ελεξγνπνίεζεο ζηνλ ίδην agent:
Endpointdetection and Response
(EDR)
Τπνζηήξημε Windows OS:
Windows 7, 8, 8.1, 10
Windows Server 2008 R2, Home
Server 2011, 2012/2012 R2,
2012/2012 R2 Essentials, 2016,
2019
Τπνζηήξημε Mac OS:
macOS Big Sur v11
macOS Catalina v10.15
macOS Mojave v10.14
macOS High Sierra v10.13
macOS Sierra v10.12
Τπνζηήξημε Android:
Android 11.0
Android 10.0
Android 9.0 (Pie)
Android 8.0, 8.1 (Oreo)
Android 7.0, 7.1 (Nougat)
Τπνζηήξημε iOS:
iPadOS 14.0
iPadOS 13.0
iOS 14.0
iOS 13.0 or newer
iOS 12.0 or newer
iOS 11.0 or newer
iOS 10.0 or newer

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή,θιπ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΜΑΓΑ Γ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΜΔΡΑ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Πξαγκαηνπνίεζε video θιήζεσλ ζε
PC/laptop κε ζύγρξνλεο εθαξκνγέο
ηειεδηάζθεςεο

Διάρηζηε
Απαίηεζε

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Έγρξσκε εηθόλα
Αλάιπζε video HD 720p @ 30fps
Γίρσο απαίηεζε ρεηξνθίλεηεο
εζηίαζεο
Δπξπγώληνο θαθόο
Πεξηζηξνθή 360 κνηξώλ
Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν κε
δπλαηόηεηα ειάηησζεο ζνξύβνπ
ύλδεζε ζε ζύξα ππνινγηζηή USB
2.0
Μήθνο παξερόκελνπ θαισδίνπ: >=
1m (έζησ κε ηε ζύλδεζε ζηνλ H/Y
κέζσ θαισδίνπ επέθηαζεο)
ηήξημε πξνζαξκόζηκε ζε γξαθείν
θαη ζε νζόλε, κε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο πξνζαλαηνιηζκνύ
Οδεγνί
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
Windows 10
>= 2 έηε

ΟΜΑΓΑ Δ
ΣΟΤΝΣΙΟ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Σειεόξαζε ηειεδηάζθεςεο
Μνληέιν / Καηαζθεπαζηήο
Να αλαθεξζεί
Smart TV
NAI
Γηαγώληνο νζόλεο
>= 55 ίληζεο
4Κ ULTRA HD
ΝΑΙ
πρλόηεηα άξσζεο εηθόλαο
>= 2000 PQI
Φεθηαθόο Γέθηεο DVB-T2
ΝΑΙ
Τπνδνρή Ethernet
ΝΑΙ
Τπνζηήξημε WiFi
ΝΑΙ
Δγγύεζε
>= 2 έηε
Δπηδαπέδηα βάζε ζηήξημεο ηεο ηειεόξαζεο
Δπηδαπέδηα, Μεηαθηλνύκελε Βάζε
Σειεόξαζεο κε ξάθη θαηάιιειε γηα
ΝΑΙ
ηελ πξνζθεξόκελε ηειεόξαζε
Η/Τ ππνζηήξημεο ηειεδηάζθεςεο/εγγξαθήο
Μνληέιν / Καηαζθεπαζηήο
Να αλαθεξζεί
Small Form
Θήθε
Factor ή Mini
Tower
Δπίδνζε CPU
Δπεμεξγαζηήο
PassMark>=

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Μλήκε RAM
Γίζθνο(SSD)
Οπηηθό Μέζν DVD-RW
Αζύξκαην πιεθηξνιόγην ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηή κε ηνλ Η/Τ
Αζύξκαην πνληίθηίδηνπ
θαηαζθεπαζηή κε ηνλ Η/Τ
Κάξηα δηθηύνπ Ethernet

Διάρηζηε
Απαίηεζε
10.000
>= 8 GB DDR4
>= 256GB M.2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

10/100/1000MBps
USB 3.1, VGA,
Θύξεο
HDMI
Δγγύεζε (on-site)
>= 5 έηε
Κάκεξα ηειεδηάζθεςεο θαη επηηξαπέδην κηθξόθσλν
Μνληέιν / Καηαζθεπαζηήο
Να αλαθεξζεί
ύζηεκα ηειεδηάζθεςεο
δπλαηνηήησλ κεζαίνπ ρώξνπ κε
ΝΑΙ
θάκεξα, ερεία θαη ζπζθεπή
ηειεδηάζθεςεο
Πεξηερόκελα ηνπ παθέηνπ:
 Κάκεξα
 Ηρείν
 Remote control
 Μηθξόθσλα
 Γύν 5m cables for
connection between
speakerphone and hub and
camera and hub
 Έλα 2m meter cable between
ΝΑΙ
hub and PC
 Velcro for cable management
 Velcro for hub to table
securing
 Powered hub
 Power adapter with regional
plugs and 3m
 Mount
 Σεθκεξίσζε
 Κάξηα εγγύεζεο
ΚΑΜΔΡΑ
Smooth motorized pan, tilt
and zoom controlled from
remote or console
Pan +/- 90°
ΝΑΙ
Tilt +35° / -45
10x lossless HD zoom
Field of View:
Diagonal: 90°
Horizontal: 82.1°

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Vertical: 52.2°
Full HD 1080p 30fps
H.264 UVC 1.5 with Scalable
Video Coding (SVC)
Autofocus
5 camera presets
Far-end control (PTZ) of
ConferenceCam product (with
supported services)
Kensingtonsecurityslot
Video mute/unmute LED indicator

Standard tripodthread
REMOTE CONTROL
Camera, speakerphone, and
call control 5 camera presets
Docks on speakerphone
IR 8.5 m CR2032 battery
(included)
ΗΥΔΙΟ
Full-duplexperformance
Acousticechoancellation
Noisereductiontechnology
Ultra-widebandaudio
Pairs with mobile devices via
Bluetooth and NFC LCD for
caller ID, call duration and
other functional response
LEDs for speakerphone
streaming, mute, hold, and
Bluetooth Tactile buttons for
call answer/end, volume and
mute, Bluetooth, and camera
controls 5 camera presets for
pan, tilt, and zoom settings
Kensington security slot
ΜΙΚΡΟΦΧΝΑ
Πιήζνο: ηέζζεξα (4)
Pickuprange: 6m
Pickup range with expansion
mics: 8.5 m
Οmnidirectional, beamforming
Frequencyresponse: 100Hz –
11KHz
Sensitivity: -28dB +/-3dB
Distortion: <5% from 200Hz
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
Plug-and-play USB
connectivity
Certified for Skype for
Business and ready for Teams

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

ZoomCertified
FuzeCertified
CompatiblewithGoogleMeet
Microsoft Cortana®
CiscoJabber®
Compatible with BlueJeans,
BroadSoft, GoToMeeting,
Vidyo, and other video
conferencing, recording, and
broadcasting applications
that support USB cameras
ΔΓΓΤΗΗ

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

>= 2 έηε

ΟΜΑΓΑ Σ
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

πλδξνκή CiscoWebex γηα έλα (1)
έηνο
Έλαο (1)Host
Σνπιάρηζηνλ εθαηό
(100)ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε
ζπλάληεζε
Cloudrecordingstorage
Recordingtranscriptions
Encryptedcloudrecordings

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 5 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΜΑΓΑ Z
ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Έγρξσκε εθηύπσζεΑ4
Αλάιπζε εθηύπσζεο
Σαρύηεηα εθηύπσζεο αζπξόκαπξε
Σαρύηεηα εθηύπσζεο έγρξσκε
Μέγηζηνο κεληαίνο όγθνο
εθηύπσζεο
Μέγηζην βάξνο ραξηηνύ εθηύπσζεο

Διάρηζηε
Απαίηεζε
ΝΑΙ
4800x1200 dpi
≥ 34 ζειίδεο /
ιεπηό
≥ 30 ζειίδεο /
ιεπηό
≥ 45.000 ζειίδεο
≥ 250 g/m²

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Διάρηζηε
Απαίηεζε

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηε ρσξεηηθόηεηα
εγθαηεζηεκέλσλ ηξνθνδνηώλ θύιισλ
≥ 550 θύιια
ραξηηνύ
Γπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ θύιισλ
ΝΑΙ
ραξηηνύ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ
Δγθαηεζηεκέλεο θαζέηεο
ηξνθνδνζίαο θύιισλ ραξηηνύ Α4 κε
≥ 2
ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 250
θύιια
Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο
ΝΑΙ
Γιώζζεο πεξηγξαθήο ζειίδαο
ΝΑΙ
PCL5c, PCL6, PostScript 3
Λεηηνπξγίεοζάξσζεοζε:
 E-mail
ΝΑΙ
 FTP
ΝΑΙ
ΝΑΙ
 Μνξθήαξρείνπδηθηύνπ
ΝΑΙ
 Τπνινγηζηή
ΝΑΙ
 πζθεπή κλήκεο USB
Αλάιπζε ζάξσζεο
1200x2400 dpi
AutomaticDocumentFeeder
ΝΑΙ
άξσζε δηπιήο όςεο
ΝΑΙ
Λεηηνπξγίεο αληηγξαθήο
ΝΑΙ
Λεηηνπξγίεο Fax
ΝΑΙ
Γηαζύλδεζε USB
ΝΑΙ
Γηαζύλδεζε GigabitEthernet
ΝΑΙ
Γηαζύλδεζε Wireless LAN IEEE
ΝΑΙ
802.11b/g/n
Γπλαηόηεηα Mobile Printing
ΝΑΙ
Απεπζείαο εθηύπσζε από USB
ΝΑΙ
Γπλαηόηεηα εμαζθάιηζεο
εκπηζηεπηηθώλεθηππώζεσλ κε
ΝΑΙ
αζθάιεηα θσδηθνύ PIN
Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Printing)
≤ 30W
Παξαδνηέεο κνλάδεο παξνρήο
κειαληνύ:
- Γηα αζπξόκαπξεο εθηππώζεηο
>= 50.000 ζει.
- Γηα έγρξσκεο εθηππώζεηο
>=5.000 ζει.
Κόζηνο εθηύπσζεο αζπξόκαπξεο
<= 0,005 € πιένλ
ζειίδαο κε γλήζην κειάλη
ΦΠΑ
Δγγύεζεαπό ηνλ θαηαζθεπαζηή
≥ 5 έηε
ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Microsoft ή Logitech
Γηεπαθή USB 2.0 / 3.x

Διάρηζηε
Απαίηεζε
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Λεηηνπξγία Plug and Play
Γηάηαμε πιήθηξσλ κε Διιεληθνύο/
Αγγιηθνύο ραξαθηήξεο

Διάρηζηε
Απαίηεζε
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΟΝΣΙΚΙ
Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο
Πεξηγξαθή

Microsoft ή Logitech νπηηθό
Γηεπαθή USB 2.0 / 3.x

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

Διάρηζηε
Απαίηεζε
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Απάληεζε
(Σύπνο – Μνληέιν – Αλαθνξά
ζην θπιιάδην ηνπ είδνπο ή
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, θιπ)

