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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές με αριθμό 10/2018 

 

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

81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή συσκευών κινητών τηλεφώνων 

(smartphones & feature phones» 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 και τις δύο 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:  

 

Κατηγορία Α - Συσκευές κινητών τηλεφώνων 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6 

Χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Κινητό απλής χρήσης 

• Συχνότητα: GSM 900 / 1800 

• Ενσωματωμένη μνήμη: τουλάχιστον 16 MB 

• Ασύρματη διασύνδεση: Bluetooth 3.0 

• Μπαταρία: Lithium Ion - 1200 mAh 

• Dual sim: Ναι  

 

 

Κατηγορία Β - Συσκευές κινητών τηλεφώνων 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 11 

Χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: Κινητό smartphone 

• Ενσωματωμένη μνήμη: τουλάχιστον 8 GB 

• Ασύρματη διασύνδεση: Bluetooth 4.2 

• Οθόνη 5.2’’ 

• Μνήμη RAM: 2GB 

• Ταχύτητα επεξεργαστή: 1.2 GHz 

• Αριθμός πυρήνων: 4 

• Κύρια κάμερα 12MP και κάμερα μπροστινού μέρους 5MP 

• Λειτουργικό σύστημα: Android 6.0 ή iOS 

• Να διατίθεται στη συσκευασία φορτιστής και ακουστικά 

 

 


