
 

 

“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”                                                                                       
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
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ΤΗΛ. 2251022873    

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 11/2018 

 

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 

81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακών συσκευών» στο πλαίσιο του έργου «Urgent Care for 

Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece» που υλοποιείται σε 

συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στα Ιωάννινα και την 

Καστοριά. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 

Τετάρτη 25/04/2018, στις 16:00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να παραδοθούν σε 

κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ηλιακτίδας στο 0.5 χλμ επαρχιακής οδού Μυτιλήνης 

– Λουτρών, υπόψη Ανέστη Χατζηδιάκου το αργότερο έως και την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, που αναφέρεται παραπάνω. Για την 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολή των προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

μεριμνήσουν ώστε η προσφορά να παραδοθεί στην Ηλιακτίδα το αργότερο έως και την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, που αναφέρεται παραπάνω. 

 

Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την τιμή 

τους, δεν θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με το χαμηλότερο κόστος. Τα τεμάχια που 

περιγράφονται αφορούν στην ελάχιστη παραγγελία που θα γίνει. Οι προσφορές πρέπει 

να αναφέρουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

και τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών από την πάροδο της 

καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών. Κάθε προϊόν που αναφέρεται σε 

προσφορά θα πρέπει να περιγράφετε αναλυτικά. 

 

Η προσφορά μπορεί να αφορά την μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, που 

περιγράφονται παρακάτω. Αντίστοιχα, η Ηλιακτίδα μπορεί να επιλέξει τον ίδιο ή 

διαφορετικό προμηθευτή ανά κατηγορία προϊόντος.  

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μπορεί εν τέλει να προμηθευτεί 

περισσότερα ή λιγότερα τεμάχια, από τα όσα ενδεικτικά αναφέρονται στους παρακάτω 

πίνακες. 
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Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση των ξενώνων της 

Ηλιακτίδας στα Ιωάννινα και την Καστοριά. 

 

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και η περιγραφή έχουν ως εξής:  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 7 

• Είδος: Φορητός υπολογιστής (laptop) 

• Μέγεθος οθόνης: 15΄΄ 

• Χωρητικότητα δίσκου 500 GB (HDD) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi και Ethernet 

• Μνήμη RAM: 4GB 

• Ταχύτητα επεξεργαστή: 2 GHz 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 (προεγκατεστημένο) 

• Ενσωματωμένη κάμερα για δυνατότητα βιντεοκλήσεων 

• Θύρες USB και HDMI 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 

• Είδος: Φορητός υπολογιστής (laptop) 

• Μέγεθος οθόνης: έως 14’’ 

• Χωρητικότητα δίσκου 256 GB (SSD) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi 

• Μνήμη RAM: 4 GB 

• Ταχύτητα επεξεργαστή: 2 GHz 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 (προεγκατεστημένο) 

• Ενσωματωμένη κάμερα για δυνατότητα βιντεοκλήσεων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6 

• Είδος: USB memory stick 

• Χωρητικότητα: 32 GB 

• Σύνδεση: USB 3.0 

 

 



 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 

• Είδος: Εκτυπωτής (έγχρωμος) 

• Τύπος: Laser 

• Διπλή όψη: αυτόματη  

• Σάρωση: 600x600 dpi 

• Σύνδεση: USB 2.0, WiFi 

 

* να αναφέρεται και κόστος αναλωσίμων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 

• Είδος: Ενισχυτής σήματος WiFi 

• Τύπος: Range extender 

• Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: WiFi 802.11a/b/g/n  

• Ταχύτητα δεδομένων: 300MBps 

 

 

 

 

 

 

 

 


