
 

Μαρούσι 23-07-06 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών της ΑΔΑΕ 

 

 

 

1. Πιστοποιήσεις – Συμμορφώσεις 

 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO standards, να φέρουν 

την σήμανση CE, και να καλύπτουν τις προδιαγραφές κατά TCO ’03. 

 

2. Εγγύηση 

 

Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τριών ετών 

ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής αξίας του εξοπλισμού.  

Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκευή επί τόπου του προϊόντος και 

αντικατάσταση του προβληματικού ανταλλακτικού ή ολόκληρου του προϊόντος στην 

περίπτωση αδυναμίας επισκευής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

3. Λογισμικό – Τεκμηρίωση 

 

Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αυθεντικά CDs εγκατάστασης των 

λογισμικών  που θα περιλαμβάνονται  στον εξοπλισμό.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει CDs με τους οδηγούς συσκευών όλων των 

τμημάτων των προϊόντων. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ειδικό λογισμικό που να επιτρέπει την επαναφορά των 

προϊόντων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις καθώς και λογισμικό βοηθητικό στην 

αντιμετώπιση των πιο συνηθισμένων βλαβών. 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά κείμενα με τις προδιαγραφές 

των προϊόντων που να αναφέρουν μεταξύ άλλων οδηγίες εγκατάστασης του 

εξοπλισμού, τις επιθυμητές συνθήκες περιβάλλοντος και σωστής λειτουργίας του 

εξοπλισμού. 



Τέλος ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει οδηγίες χρήσεως τόσο του hardware 

όσο και του λογισμικού που θα είναι εγκατεστημένο στα προϊόντα σε ηλεκτρονική ή 

σε έντυπη μορφή. 

 

4. Έλεγχος  

 

4.1 1η Φάση 

 

Για να είναι εφικτός ο έλεγχος των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο 

τουλάχιστον το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιηθεί κατά την παραλαβή των προϊόντων, πριν την ένταξή τους στο 

υπάρχον δίκτυο. Μετά την αποδοχή του υλικού ο προμηθευτής θα είναι σε θέση να 

ξεκινήσει την εγκατάσταση του λογισμικού στους υπολογιστές καθώς και την ένταξη 

τους στο δίκτυο της Α.Δ.Α.Ε. κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του προσωπικού 

της υπηρεσίας. 

 

4.2 2η Φάση 

 

Ο τελικός έλεγχος θα περιλαμβάνει την δοκιμή τόσο του hardware των υπολογιστών 

όσο και του λογισμικού που περιλαμβάνεται στα μηχανήματα. Τα προϊόντα στη 

συνέχεια θα δοκιμαστούν ως προς την συνεργασία τους με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 

της υπηρεσίας.  

 

5. Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση 

 

Η τελική εγκατάσταση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της 

υπηρεσίας με επίβλεψη από το προσωπικό της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τα προϊόντα στον υπάρχον δίκτυο χωρίς την 

δημιουργία προβλημάτων λειτουργίας στο δίκτυο της υπηρεσίας.  

 

6. Χαρακτηριστικά των Προϊόντων 

 

Τα χαρακτηριστικά των υλικών αναλύονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. 

 

7. Αξιολόγηση 
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Η τεχνική προσφορά, με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις, τεχνικά και 

διαφημιστικά φυλλάδια, θα αποτελέσει την βάση για την τεχνική αξιολόγηση. 

Επίσης οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράψουν την διαδικασία 

παράδοσης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού. 

Τέλος οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, αν αυτό ζητηθεί, να 

επιδείξουν τον εξοπλισμό προς προμήθεια καθώς και την συμβατότητά του με τον 

ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο εξοπλισμό.  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν μαζί με την προσφορά τους 

συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε CD,  το οποίο θα 

εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 

ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων 

των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε CD  με εκείνους της τεχνικής 

προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο. 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες στους 

επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Προδιαγραφές για 7 x PC Laptops : 

 

Κατασκευαστής  Διεθνής Οίκος 

Επεξεργαστής  Intel Core 2 Duo ή παρόμοιος ή  

μεταγενέστερος ≥ 1.6 GHz 

Μνήμη Cashe  ≥2MB L2  

Μνήμη RAM   ≥ 2048 MB  

Σκληρός Δίσκος  ≥ 100 GB  

CD/DVD   DVD-RAM Dual Layer (+/- R, +/- RW) 

VGA Card    ≥ 256MB 

Δικτύωση    Modem 56K 

Ethernet Card 10/100/1000 

Wireless LAN 802.11  

Bluetooth 

Πόρτες επικοινωνίας USB 2 Port ≥ 3 

IEEE 1394 

PCMCA ≥ 1 

Headphones ≥ 1 

Microphone ≥ 1 

VGA ≥ 1 

S-video ≥ 1 

Monitor    TFT 15’’-17” Color ( ≥ 1280x800) Brightview 

Επιπλέον στοιχεία  

Card Reader                 ≥ 5 in 1 

Ενσωματωμένα Ηχεία 

Τσάντα Μεταφοράς 

Μπαταρία   Li-Ion (Αυτονομία ≥ 3 ώρες) 

Εγγύηση   ≥ 3 έτη (πλήρης εγγύηση)  
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Software   Microsoft Windows XP Professional Edition 

(Ελληνικά) 

Microsoft Office 2003 Small Business Edition 

(Ελληνικό) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Προδιαγραγές για 10 x PC Desktops : 

 

Κατασκευαστής  Διεθνής Οίκος 

Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo ή παρόμοιος ή 

μεταγενέστερος≥2GHz, ≥2MB Cache 

Μνήμη RAM   ≥ 2048 MB DDR2 (Memory Slots ≥ 2 DIMMs) 

Σκληρός Δίσκος  ≥ 120 GB SATA II 

CD/DVD    DVD Writer Dual Layer (+/- R, +/- RW) 

VGA Card    ≥ 128MB 

Δικτύωση           Ethernet Card 10/100/1000 

Πόρτες επικοινωνίας USB 2.0 Port ≥ 4 

Serial port ≥ 1 

Parallel Port ≥ 1 

Headphones ≥ 1 

Microphone ≥ 1 

  

 

Επιπλέον στοιχεία  Floppy Drive 1.44 MB  

    PCI Slots ≥ 3 

Audio Card 

Πληκτρολόγιο με σύνδεση PS/2 

Οπτικό Ποντίκι κύλισης USB ή PS/2  

 

Εγγύηση   ≥ 3 έτη (πλήρης εγγύηση)  

 

Software  Microsoft Windows XP Professional Edition (Ελληνικά) 

Microsoft Office 2003 Small Business Edition 

(Ελληνικό) 
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Monitor   TFT ≥ 17” Color ( ≥ 1280x800) 

   Πιστοποιημένη κατά TCO 03 

   Συμμόρφωση ως προς ISO 13406-2 

Αντιθαμβωτικές, Αντιστατικές επιστρώσεις 

 

Υπηρεσίες Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει και 

να παραμετροποιήσει όλους τους παραπάνω 

αναφερόμενους προσωπικούς υπολογιστές 

(συμπεριλαμβανομένου και του αναφερομένου 

λογισμικού) και να τους εντάξει πλήρως στο εσωτερικό 

δίκτυο της ΑΔΑΕ σύμφωνα με την ήδη υφιστάμενη 

αρχιτεκτονική και τις υποδείξεις των υπαλλήλων της 

υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί και εγκατάσταση 

επιπλέον software το οποίο θα διατεθεί από την 

υπηρεσία. Θα πρέπει οι υπολογιστές να είναι πλήρως 

ενημερωμένοι με όλες τις νέες εκδόσεις που έχουν 

εκδοθεί από τον κατασκευαστή των software (Service 

packs, Hot fixes, Updates κλπ.).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Τρόπος Συμπλήρωσης του Πίνακα 

1 Από τους προμηθευτές θα συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ (€). Στον πίνακα θα συμπληρώσουν 

οι προμηθευτές υποχρεωτικά τα ζητούμενα στοιχεία. 

2 Για εξοπλισμό ή υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς επιβάρυνση, θα 

αναγράφεται η ένδειξη "ΔΩΡΕΑΝ". 

3 Επισημαίνεται ότι η ΑΔΑΕ δεν θα καταβάλει δαπάνες που δεν 

περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής 

προσφοράς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

Φ.Π.Α. 

19% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(με 

Φ.Π.Α.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ΣΥΝΟΛΑ      
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