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Θζμα: Πρόςκληςη για επιλογή αναδόχου 
 
 
Η Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (εφ εξισ ΡΑΛ), 
προκειμζνου εξοπλίςει οκτϊ (8) κζςεισ εργαςίασ, προτίκεται, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 
άρκρου 118 του Ν.4412/2016, να προβεί ςτθν προμικεια πλιρων ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. Αντικείμενο τθσ παροφςασ 
ζρευνασ αγοράσ είναι θ επιλογι Προμθκευτι για τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ οκτϊ (8) 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτθν ζδρα τθσ ΡΑΛ (οδόσ Γρθγορίου Λαμπράκθ 150, Τ.Κ. 18535 
Πειραιάσ).  
Οι προςφερόμενοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ κα είναι επϊνυμοι (Branded), All in One Desktop 
PCs (εννιαία κεντρικι μονάδα και οκόνθ) και κα πλθροφν κατϋ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ 
προδιαγραφζσ: 
 
Οθόνη: ≥ 21.5", 1920x1080  
Συχνότητα Επεξεργαςτή≥:  3.4GHz, 2xCores, Cache 3MB 
Μνήμη ≥ : 4GB, DDR4, 2166MHz  
Θφρεσ USB (κατά προτίμηςη USB 3.0)  
Σκληρόσ Δίςκοσ: ≥ 500GB, 7200 rpm 
Οδηγόσ Οπτικοφ Δίςκου DVD-RW 
Πληκτρολόγιο: Ενςφρματο, Ελληνικό/ Αγγλικό 
Οπτικό Ποντίκι με ροδζλα 
Συνολική εγγφηςη ςυςτήματοσ ≥2 ετών (Pick-Up & Return ςτο χώρο μασ) 
Λειτουργικό ςφςτημα MS Windows 10 (Professional) 
 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν των υποψιφιων ορίηεται θ Παραςκευι 

12 Ιανουαρίου 2018 και ϊρα 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςτα γραφεία τθσ ζδρασ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ «Γρθγορίου Λαμπράκθ 150, Τ.Κ. 18535 Πειραιάσ» 4οσ 

όροφοσ Γραφείο Γραμματείασ τθσ ΡΑΛ, ςε κλειςτό φάκελο. Οι προςφορζσ που κατατίκενται 

εκπρόκεςμα κα απορρίπτονται. Ταχυδρομικι αποςτολι των προςφορϊν επί αποδείξει είναι 

δυνατι και ςτθν περίπτωςθ αυτι το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ κρίνεται από τθν θμερομθνία τθσ 

ταχυδρομικισ ςιμανςθσ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι περιζρχονται ςτθν 
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Ανακζτουςα Αρχι πριν τθν κακοριηόμενθ ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

Η εν λόγω προμικεια υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου κρατιςεισ. 

Η πλθρωμι κα γίνει κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, με αυκθμερόν κατάκεςθ ςτον τραπεηικό 

λογαριαςμό του αναδόχου μετά τθν οριςτικι παράδοςθ. 

 

   Ο Πρόεδροσ τθσ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιϊτθσ-Ιάςων  Αγγελόπουλοσ 
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