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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ AΙΤΩΛOΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 

30100  Αγρίνιο 

Url:www.etakcci.gr 

Τηλ : 26410 74500 

Fax : 26410 22590 

E mail: contact@epimetol.gr 

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό 

     
       

   

                                                                                                
         

        Αγρίνιο 22/04/2016 

        Αρ. πρωτ.: 4910 

 

                                                                                                   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) 
ανακατασκευασμένων (refurbished) Η/Υ καθώς και δικτυακού εξοπλισμού με 
πρόχειρο διαγωνισμό 
 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 
προσφορές εως την Τρίτη 10/05/2016 και ώρα 13:00 για την άμεση προμήθεια των  
κάτωθι ειδών: 
 
1) ΕΤΟΙΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (DESKTOP) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ – 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: REFURBISHED (Ανακατασκευασμένοι) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ H/W: 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ με τα εξής 
ελάχιστα χαρακτηριστικά: 
 

Κατασκευαστής : Intel 
IInntteell  CCoorree  ii55    ήή  ααννώώττεερροοςς  
Αρχιτεκτονικής: 64 BIT 
Πυρήνες : ≥ 2 
Ταχύτητα : ≥ 3 GHz 
 

ΜΝΗΜΗ RAM   ≥ 4 GB 
 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

 

≥ 250 GB  ταχύτητας τουλάχιστον 7.200 rpm 

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

DVD - RW 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 

ΝΑΙ 

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

 

NAI 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

NAI ταχύτητας 10/100/1000 Mbps 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

 

Ικανό να υποστηρίζει την παραπάνω προσφερόμενη 
σύνθεση όσο και τη μέγιστη που προβλέπει ο 
κατασκευαστής. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

Προεγκατεστημένο  WINDOWS 7 ENG 64 BIT 
ULTIMATE ή PRO (βασική προϋπόθεση να συνδέεται 
σε domain – να δοθούν τα cd/dvd εγκατάστασης, 
κλειδάριθμοι του λογισμικού ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα πλήρης  επανεγκατάστασης). 

ΕΓΓΥΗΣΗ καλής λειτουργίας  Τουλάχιστον 2 έτη 
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2) ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Καινούργια 

 Wireless Access Point – 1 TEMAXIO 
 Network Ethernet Unmanaged Hub/Switch 8-12 ports , 10/100 Mbps – 3 TEMAXIA 

 
Επισημαίνεται ότι για όλα τα ανωτέρω επιθυμούμε την παροχή εγγύησης καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες στο 
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 
& Σμύρνης 1, Αγρίνιο 30131, 3ο όροφο,  εως την Τρίτη 10/05/2016 και ώρα 13:00. Ο 
φάκελος πρέπει να φέρει επισήμανση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ». 
 
Αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η Επιτροπή 
Διαγωνισμού και για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης σε ανάδοχο η Διοικητική Επιτροπή 
του Επιμελητηρίου. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, που θα προκύψει από τον συνυπολογισμό των ακόλουθων κριτηρίων, 
όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, σε σχέση με τη βαρύτητα που θα τους 
δοθεί.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1.  Ανταπόκριση σε τεχνικές προδιαγραφές 30% 
2.  Ποιότητα υλικών – αξιοπιστία της εταιρείας 

κατασκευής 
40% 

3.  Προσφερόμενη τιμή 30% 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Στο κριτήριο της αξιοπιστίας της εταιρείας κατασκευής θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
καθότι πρόκειται για προμήθεια ανακατασκευασμένων Η/Υ. Τα ίδια κριτήρια θα ληφθούν 
υπόψη και για τον δικτυακό εξοπλισμό καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας 
υποβάλλουν προσφορά συνολικά για όλα τα είδη που επιθυμούμε να προμηθευτούμε. 
 
Η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσα σ’ ένα μήνα από την παραλαβή του 
εξοπλισμού με επιταγή ημέρας. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον κ. Υφαντή Βασίλειο στο τηλέφωνο 2641074542 και στο email: 
v.ifadis@epimetol.gr 
                                                                                                          
                  Ο Πρόεδρος             
                      
 
 

Παναγιώτης Τσιχριτζής 
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