
ει. 1 από 4 

Σετνικές προδιαγραθές και ηοσς όροσς για ηην προμήθεια 
ηων αιηοσμένων (3) ηριών ζσζηημάηων Η/Τ. 

 

      

 
 

Η/Τ - ΣΔΜΑΥΙΑ 3 
(ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ) 

 
CASE :  MIDI TOWER ATX, κε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξνεγθαηεζηεκέλνπο αλεκηζηήξεο. 

 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ : Σύπνο  ATX 12V, Version 2.2 V 

Ιζρύο  750 W, MTBF > 40.000 h (at 80%), efficiency ηνπιάρηζηνλ 80 % 

    Power Button, Καηάιιειεο ζπλδέζεηο γηα ηα εζσηεξηθά εμαξηήκαηα ηνπ 

Η/Τ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ :  Αριθμός Πσρήνων : 4  

στνόηηηα >= 3.5 GHz 

Αξρηηεθηνληθή : 64-bit  

 Μλήκε : Cache L3 6 MB 

 ΣΤΠΟ ΜΝΗΜΗ : DDR4 2133 ΜΗz 

 Σερλνινγία Καηαζθεπήο >= 14 nm  

 

ΜΗΣΡΙΚΗ :   ATX ή Micro ATX θαηάιιειε γηα ηνλ αλσηέξσ επεμεξγαζηή. 

 Τπνζηήξημε 2133 MHz FSB ηνπιάρηζηνλ. 

         Να έρεη ελζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ. 

         Να κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη ζπλεξγαζηεί κε όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή όπσο πξνδηαγξάθνληαη. 

 Να δηαζέηεη ηέζζερις (4) ζέζεηο γηα κλήκεο DIMM DDR4 2133 MHz 

 Δνζωμαηωμένη κάρηα γραθικών (VGA 15 pin D-Sub, DVI-D, HDMI) 

 Δλζσκαησκέλε θάξηα δηθηύνπ 10/100/1000 Mbps UTP RJ-45 

 Τπνζηήξημε 1x PCI-E (x16) v3.0, 2x PCI-E (x1) v3.0,  

 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 

  2 x SATA II (3 Gb/s), 4 x SATA III (6 Gb/s) 

 σνδέζεις :  2 x USB 2.0 ports, 3 x USB 3.1 ports, 1 LAN port, 3-  

audio jacks, 1 x VGA (D-Sub), HDMI, DVI-D 

 

ΜΝΗΜΗ RAM: DIMM DDR4 8 GΒ ζηα 2400 MHz 

ΚΛΗΡΟ ΓΙΚΟ: Δλαο (1) θιεξόο δίζθνο SSD 2.5” ησλ 240 GB SATA III (READ 

550MB/S, WRITE 500MB/S), (6 Gbit/s) γηα ην ζύζηεκα. 

                            Δλαο (1) θιεξόο δίζθνο 3,5” ησλ 1 TB, SATA IIΙ, 7200 RPM, 64 MB 

cache, (6 Gbit/s) γηα ηα δεδνκέλα. 

 

DVD-RW : DVD εγγξαθήο, εζσηεξηθό Dual Layer, ειάρηζηε ηαρύηεηα επαλεγγξαθήο DVD 

8x, SATA 

 

ΗΥΔΙΑ : ΝΑΙ (δεύγνο) – Σξνθνδνζία : 220V (όρη USB), 2 x2 Watt, επηηξαπέδηα 

ΚΑΡΣΑ ΓΙΚΣΤΟΤ :10/100/1000 Mbps UTP RJ-45 on board (ελζσκαησκέλε ζηε κεηξηθή). 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ : PCI Express 3.0, Engine Clock ηνπιάρηζηνλ 7008 ΜΗz, 2 GB GDDR5 

κλήκε 128-bit, ππνζηήξημε DISPLAY PORT, HDMI, DVI-D, 

Αλάιπζε Αλάιπζε 7680 x 4320, DirectX 12. 
Θα πρέπει να ζημειώζοσμε όηι θα πρέπει η κάρηα γραθικών να είναι 
καηάλληλη και να σποζηηρίζει ηο διαγνωζηικό monitor. 
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ΚΔΤΒΟΑRD: Ελληνικό (QWERTY) – Μαύρο, Multimedia Keyboard, USB ζύλδεζε, Δξγνλνκηθή 

ρεδίαζε, 10 θνπκπηά pad, spill resist, plug n play, Windows 7/8/10. 

MOUSE:  OPTICAL MOUSE, USΒ ζύλδεζε, κε SCROLL, Windows 7/8/10. 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑΣΟ   Microsoft Windows 10 64-bit Greek (DVD επαναθοράς) 

(Ν.Π.Γ.Γ. - Νοζοκομείο) 

 

ΔΓΓΤΗΗ : Τρία (3) έτη (εργασία και ανταλλακτικά) 

 

 

 

ΟΘΟΝΗ Η/Τ ΣΔΜΑΥΙΑ 3 
(ΓΙΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ) 

 
ΟΘΟΝΗ :  Γηαγώληνο ηνπιάρηζηνλ: 27’’ TFT LCD(ΔΠΙΠΔΓΗ ΤΓΡΩΝ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ),LED 

Αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ : 2560 x 1440 – Δπξεία Οζόλε, Full HD 

Σύπνο νζόλεο : LED, IPS 

Φσηεηλόηεηα : 300 cd/m² 

Αληίζεζε : 1000:1 (ηππηθή) θαη’ ειάρηζηνλ 

Λόγνο δηαζηάζεσλ : 16:9 

Υξώκαηα : 16,7 Μ 

Γσλία Αλάγλσζεο : Οξηδόληηα 178ν / Καηαθόξπθα  178ν  

Τπνζηήξημε TCO-03, Energy Star, Leed Free 

πλδέζεηο : 1 X DISPLAY PORT, 1 x HDMI, (1 x DVI-D) 

Υξόλνs απόθξηζεο : 5 msec ηνπιάρηζηνλ 

Οζόλε πςειήο επθξίλεηαο ηαηξηθώλ πξνδηαγξαθώλ (Γλσκάηεπζεο 

Αμνληθνύ) 

Υσξίο κόιπβδν ή πδξάξγπξν. 
Θα πρέπει να ζημειώζουμε όηι θα πρέπει η κάρηα γραθικών να είναι καηάλληλη και 

να υποζηηρίζει ηο διαγνωζηικό monitor. 

ΔΓΓΤΗΗ : Γύν (2) έηε ON SITE – Με αληηθαηάζηαζε κεδεληθνύ (zero) 

ραιαζκέλνπ/θακέλνπ pixel 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
 

1. Η εγγύεζε γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα πιηθά-

αληαιιαθηηθά, ηηο εξγαζίεο θαη ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά έμνδα. 

2. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ, νη 

εξγαζίεο επηζθεπήο ζα γίλνληαη άκεζα ζην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηό θαη απαηηείηαη κεηαθνξά ησλ κνλάδσλ ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ (θαζώο θαη ησλ άιισλ εηδώλ, όπσο νζνλώλ, θιπ.) εθηόο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

ηα έμνδα κεηαθνξάο (απνζηνιήο θαη παξαιαβήο) επηβαξύλνπλ ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

Δπίζεο, ηπρόλ νδνηπνξηθά ή άιινπ είδνπο έμνδα εξγαζηώλ επηζθεπήο επηβαξύλνπλ ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ νζνλώλ,  ε εγγύεζε είλαη 

ON SITE ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο νη νζόλεο ζα 

αληηθαζίζηαληαη κε άκεζε απνζηνιή άιισλ ηδίνπ ηύπνπ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ (ή 

αλώηεξσλ). Σα έμνδα κεηαθνξάο (θαη ηεο λέαο θαη ηεο ραιαζκέλεο νζόλεο) ζα βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

4. ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο, ε απόθξηζε ηνπ αλαδόρνπ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ζε θακία πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 

κνλάδαο Η/Τ ή ε αιιαγή νζόλεο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από 

ηελ επνκέλε ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο. 

5. ηνπο 3 Η/Τ πξέπεη λα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό, δειαδή ηα Windows 

10 Professional 64BIT (GREEK) θαη νη νδεγνί (drivers) ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζθεπώλ.  

6. Οη ζθιεξνί δίζθνη ζα είλαη ζε NTFS (έλα partition). 

7. ε όινπο ηνπο Η/Τ ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο (boot) ν ινγαξηαζκόο ηνπ 

Administrator (ρσξίο θσδηθό πξνζπέιαζεο) θαη απελεξγνπνηεκέλνο ν ινγαξηαζκόο Guest. 

8. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, νη πξνδηαγξαθέο ηζρύνπλ γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα ηα πξντόληα θαη νη ηηκέο ηνπο είλαη επίθαηξα. ε πεξίπησζε απόζπξζεο 

δεηνύκελνπ είδνπο (ή ηκήκαηνο ηνπ) ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ηζνδύλακν ή αλώηεξό 

ηνπ. 

9. Σα cd εγθαηάζηαζεο (ιεηηνπξγηθό, νδεγνί) λα ζπκπεξηιακβάλνληαη. 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ : 

Α/Α Πεξηγξαθή Σεκάρηα 

Σηκή 

ηεκαρίνπ 

κε ΦΠΑ 

ΚΟΣΟ  

(κε ΦΠΑ) 

1 H/Y ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 3 1500 4500 

2 ΟΘΟΝΗ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ 3 1200 3600 

 ΤΝΟΛΟ (ΜΔ ΦΠΑ)    8.100,00 € 
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