
-Συνδέσεις:1xD-Subport,1xDVI-
Dport,1xHDMIport1xPS/2mouseport,1xPS/2Keyboardport,
On-BoardΣυσκευές:Κάρταδικτύου10/100/1000Mbps,Κάρτα ήχου High Definition
Audio
Επεξεργαστής

-Χρονισμός(βασικός):>=3.5GHz

-Τεχνολογία:τουλάχιστον 4cores/4threads

-L3cache:>=4MB

Κάρτα μνήμης

-Μέγεθος:>=8GB.

-ΤύποςΜνήμης:DDR4SDRAM

Σκληρός δίσκος

-SSD (μετολειτουργικόσύστημα):

Μέγεθος:2,5’’

Τύπος:SSD

Χωρητικότητα:240GB

Σύνδεση:SATAIII6Gb/s

ΤαχύτηταΑνάγνωσης:>545MB/s.

Λειτουργικόσύστημα:Windows10Pro64GRπλήρωςεγκατεστημένοστονδίσκο(ssd).

Οπτικόμέσο:DVD±RW

Κουτίκαι τροφοδοτικό τουλάχιστον 500W

Μέγεθος:>=midiTower

Εγγύηση:>=1χρόνια για το σύνολο τουεξοπλισμού

2 τεμάχια toner Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα TOSHIBA E studio 3518A

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Κτηνιατρικής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να τηρούνται απολύτως.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια του hardware, software και αναλωσίμων υλικών
ανέρχεται στο ποσό 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και υπάρχει σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης με A/A 3987 και ΑΔΑ: ΩΞ2Α7ΛΛ-6ΝΑ.

Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά στο γραφείο 2, Τέρμα Ομονοίας
Σέρρες, μέχρι και την Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 π.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 2321356408, Fax 2321356404, email : xatzikonstadinou@serres.pkm.gov.gr.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής

α.α.

                                                                                           Γεώργιος Δάγκου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 17 Δεκεμβρίου 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 24048
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας
Πληροφορίες :Σ.Χατζηκωνσταντίνου
Τηλέφωνο     :  23213/56408
FAX : 23213/56404

E mail : xatzikonstadinou@serres.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια hardware, software και
αναλωσίμων υλικών».

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων και αναλωσίμων
υλικών :
1 τεμάχιο
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ με FAX

-Ταχύτητα εκτύπωσης(Α4)>=30ppm
-Τεχνολογία :Laser
-Μονόχρωμης εκτύπωσης: Ναι
-Τροφοδοσία Χαρτιού(inputtray):>=250σελ.
- ADF:Ναι
-Τροφοδοσία Χαρτιού (ADF):>=50σελ.
-Εκτύπωση διπλής όψης :Ναι
-LCD Οθόνη:Ναι
-Συνδέσεις : USB,Ethernet
-Ταχύτηταμόντεμ:33,6Kbps
-Εγγύηση:>=1έτη
Επιπλέον:1κασέτα original πέραν της εργοστασιακής

1 τεμάχιο Εκτυπωτής LASER Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)μονής σελίδας>=34ppm
-Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)διπλής όψης>=8 φύλλα το λεπτό (16 σελίδες το λεπτό)
-Τεχνολογία: Laser
-Μονόχρωμης εκτύπωσης :Ναι
-Τροφοδοσία Χαρτιού (inputtray):>=250σελ

- Αυτόματη Εκτύπωση διπλής όψης :Ναι
-LCD Οθόνη:Ναι
-Συνδέσεις: USB,Ethernet
Εγγύηση:>=1έτη
Επιπλέον:1κασέτα original πέραν της εργοστασιακής

2 τεμάχια Υπολογιστής με
Windows 10 pro

Μητρική πλακέτα
-Υποδοχές Μνήμης :τουλάχιστον 4 DDR4 sockets


