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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

O Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ.  147Α/8.8.2016), 

2. την με αριθμ.πρωτ. 2720/15.2.2018 (ΑΔΑ ΨΟΘΗ46ΨΧΥΙ-ΘΘΤ) απόφαση 

του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με την 

οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την 

προμήθεια εικοσιπέντε (25) ηλεκτρονικών υπολογιστών 

3. την ανάγκη προμήθειας εικοσιπέντε (25)  ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης  

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης θα δέχεται οικονομικές 

προσφορές για την προμήθεια εικοσιπέντε (25) ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(H/W), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται 

παρακάτω, μέχρι του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 7η Μαρτίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη και έως την 12.00 μ.μ., στο γραφείο 144β του πρώτου ορόφου του 

Δικαστικού Μεγάρου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

eisprothmisth@gmail.com. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν: 

Α. την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», όπου θα αναγράφονται τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς και θα υπάρχουν υποχρεωτικά συμπληρωμένοι 

όλοι οι πίνακες των τεχνικών χαρακτηριστικών και δήλωση παρεχόμενων 

εγγυήσεων για την καλή λειτουργία του κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

των τμημάτων αυτού και  

Β. την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», όπου θα αναγράφονται τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται και δήλωση αυτού που προσφέρει ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ανακοίνωσης. 

Οι προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η μη συμμόρφωση των υποψήφιων 

αναδόχων με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στο 

συνημμένο πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών και στους αναφερόμενους 

όρους στο κείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του προς προμήθεια 

υλικού ανά μονάδα και η τιμή του προς προμήθεια υλικού συνολικά, 

συμπεριλαμβανομένης και της τιμής για τη μεταφορά αυτών στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο 

συνολικό τίμημα. 

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί, θα κληθεί εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης για την υπογραφής 

της Σύμβασης και υποχρεώνεται να ολοκληρώσει την προμήθεια και 

παράδοση των υπολογιστών εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο και 

παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή του συνόλου των προς προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και 

την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προς 

έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και η πληρωμή  του αναδόχου 

θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Πληροφορίες στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

γραφείο 144β, τηλ. 2310 510183, e-mail: eisprothmisth@gmail.com 
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Η παρούσα να σταλεί για δημοσίευση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης και να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:  

ΤΙΜΗ                                        €                             

Σύνολο Τεμαχίων :  

 

 

Α/Α Περιγραφή Υποχρέωση Απάντηση Παραπομπή 

1 Κουτί 

1.1 Desktop ΝΑΙ     

2 Επεξεργαστής 

2.1 Intel i3 (6ης γενιάς) ή ισοδύναμο 
AMD σε δείκτες benchmarking 

NAI     

2.2 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

NAI     

2.3 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 3,50 GHz     

2.4 Μνήμη Cache ≥ 3 MB     

3 Μητρική Πλακέτα 

3.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

ΝΑΙ     

3.2 Θύρες USB  
≥ 4 ( η μία 

τουλάχιστον USB 3.0) 
    

3.3 Αριθμος slots PCI Express x16   ≥ 1   

3.4 Αριθμος slots PCI Express x1 ≥ 1   

3.5 
On-Board Shared Κάρτα 
Γραφικών 

ΝΑΙ     

3.6 Shared Μνήμη Κάρτας Γραφικών ≥ 512 ΜΒ     

3.7 
Μέγιστη Ανάλυση Κάρτας 
Γραφικών 

≥ 1.920 x 1.080 pixels     

3.8 Θύρα VGA NAI     

3.9 Θύρα HDMI ή DVI ή Display Port ΝΑΙ   

3.10 
On-Board Κάρτα Δικτύου 
10/100/1000/RJ45, autosense 

NAI     

3.11 
Audio (1 in, 1 out, 1 microphone 
in) 

ΝΑΙ     

4 Μνήμη 
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4.1 Τύπος μνήμης ≥ DDR3     

4.2 Ταχύτητα μνήμης ≥ 1600 MHz     

4.3 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης ≥ 4 GB     

4.4 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 GB     

4.5 Ελεύθερα slots μνήμης 
≥ 50% των 
συνολικών 

slots μνήμης 
    

5 Σκληρός Δίσκος 

5.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

ΝΑΙ     

5.2 
Τύπος δίσκου SSD ≥ 120 GB 
ή HDD ≥ 500GB 

NAI   

5.3 Για δίσκο HDD:    

5.3.1 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7.200 rpm     

5.3.2 Μνήμη Cache ≥ 32 ΜΒ     

6 Οπτική Μονάδα 

6.1 
Οπτική Μονάδα DVD±RW SATA 
double layer 

ΝΑΙ     

6.2 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

ΝΑΙ     

7 Λοιπά 

7.1 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 180 Watts     

7.2 

Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB, 
με αποτύπωση ελληνικών και 
λατινικών χαρακτήρων, 104 ή 
περισσοτέρων πλήκτρων του 
ιδίου κατασκευαστή με την 
κεντρική μονάδα 

ΝΑΙ     

7.3 

Ενσύρματο οπτικό ποντίκι USB, 
με τροχό κύλισης του ιδίου 
κατασκευαστή με την κεντρική 
μονάδα 

ΝΑΙ     

8 Οθόνη 

8.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

ΝΑΙ     

8.2 Τεχνολογίας LED ΝΑΙ     

8.3 Μέγεθος ≥ 23’’     

8.4 Μέγιστη ανάλυση ≥ 1.920 x 1.080      

8.5 Φωτεινότητα ≥ 200 cd/m2     

8.6 Λόγος αντίθεσης (τυπικός) ≥ 1000:1     

8.7 Οριζόντια γωνία θέασης ≥ 170ο     

8.8 Κάθετη γωνία θέασης ≥ 160ο     

8.9 Χρόνος απόκρισης ≤ 5 ms     

8.10 Θύρα VGA NAI     
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8.11 Θύρα HDMI ή DVI ή Display Port ΝΑΙ 
  

8.12 

Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις 
ακόλουθες πιστοποιήσεις: TCO 
Displays 7.0 ή νεώτερο,  Energy 
Star 6.0 ή νεώτερο, EPEAT, 
TUV/GS, TÜV Low Blue Light 
Certified, TÜV Flicker Free 
Certified 

ΝΑΙ   

8.13 

Να διαθέτει Zero bright and dark 
pixel faults, Subpixel faults 
according to ISO9241-307 (Pixel 
fault class I) 

ΝΑΙ   

8.14 

Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται 
τουλάχιστον από ένα καλώδιο 
ψηφιακής σύνδεσης της οθόνης 
(ένα καλώδιο για έναν 
τουλάχιστον ακροδέκτη 
ψηφιακής σύνδεσης), μήκους 
τουλάχιστον 1,5 μέτρων 

ΝΑΙ   

9 Λειτουργικό Σύστημα 

9.1 
Τα προσφερόμενα συστήματα 
θα παραδοθούν χωρίς 
λειτουργικό σύστημα.   

ΝΑΙ 
  

9.2 
Να παρέχονται drivers 64bits για 
windows 7 και windows 10  

ΝΑΙ   

10 Εγγυήσεις 

10.1 
Έτη συνολικής εγγύησης για όλο 
τον εξοπλισμό παρεχόμενη on-
site στα σημεία εγκατάστασης.  

≥ Τρία (3) έτη     

11 Πρόσθετα 

11.1 Πολύπριζο ασφαλείας   
≥ τριών (3) θέσεων 
με μήκος καλωδίου 

≥1.5 m 
    

11.2 Patch cord 1m NAI   

11.3 Patch ≥ cord 3m NAI   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  € 

 

 

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών 


