
 

 

“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”                                                                                       
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηδιάκος Ανέστης                                    Μυτιλήνη: 10/01/2018 

ΤΗΛ. 2251045577 (εσωτερικό 4)   

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 01/2018 

 

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

81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(laptop)» δύο (2) διαφορετικών κατηγοριών (βλ. παρακάτω) στο πλαίσιο των έργων, 

που υλοποιεί. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 

Παρασκευή 19/1/2018, στις 12:00. 

 

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 (έναντι Αγ. Θεράποντος), υπόψη 

Σπύρου Παυλή ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών) υπόψη Ανέστη 

Χατζηδιάκου.  

 

Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα τεχνικά 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 ανά κατηγορία. 

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν μία από τις δύο ή και τις δύο παρακάτω 

κατηγορίες και πρέπει να αναφέρουν 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 περιγράφεται 

αναλυτικά. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Ηλιακτίδας 

(έναντι Αγ. Θεράποντα) ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών). 

 

Τα ελάχιστα (προσοχή στη διευκρίνηση για την οθόνη της κατηγορίας Β) 

χαρακτηριστικά και η περιγραφή έχουν ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 10 

• Μέγεθος οθόνης: 15΄΄ 

• Χωρητικότητα δίσκου 500 GB (HDD) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi και Ethernet 

• Μνήμη RAM: 4GB 
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• Ταχύτητα επεξεργαστή: 2 GHz 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 (προεγκατεστημένο) 

• Ενσωματωμένη κάμερα για δυνατότητα βιντεοκλήσεων 

• Θύρες USB και HDMI 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 3 

• Μέγεθος οθόνης: έως 14’’ 

• Χωρητικότητα δίσκου 256 GB (SSD) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi και Ethernet 

• Μνήμη RAM: 4 GB 

• Ταχύτητα επεξεργαστή: 2 GHz 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 (προεγκατεστημένο) 

• Ενσωματωμένη κάμερα για δυνατότητα βιντεοκλήσεων 

 

 


