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Αξηζκ. Πξση. : ΔΛΔ_2011_1815 

Μπηηιήλε, 4 Μαΐνπ 2011 

 Μπηηιήλε, 28 Ιαλνπαξίνπ 200 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ, ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΔΝΣΤΠΧΝ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ (ΒΙΒΛΙΧΝ) 

 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη 

Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ δηά ηεο Υξεκαηνδόηεζεο από ην ΣΜΔΓΔ», (θσδ. 1487)», ζα 
δηεμάγεη  Πξφρεηξν  Κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ πξνκήζεηαο επηζηεκνληθψλ, ειιεληθψλ θαη εθδηδφκελσλ 

ζηελ αιινδαπή έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή  
(πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηελ ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ ηεθκεξίσλ, φπσο απηή 

αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο 

ησλ εθδνηψλ), (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ 51/11.04.2011, Θέκα 13. ii) ηελ 1ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00, ζηα 

γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (θηήξην Ιπκπέξε) 
ζην Θαξιφβαζη άκνπ. 

 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ γηα κία ή θαη γηα ηηο δχν (2) νκάδεο: 

 
Οκάδα 1:  Διιεληθά επηζηεκνληθά ηεθκήξηα  (πξνυπνινγηζκνχ  5.000,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)  

Οκάδα 2: Δθδηδόκελα ζηελ αιινδαπή επηζηεκνληθά ηεθκήξηα (πξνυπνινγηζκνχ  
55.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΓΟ 
Πξφρεηξνο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ, ειιεληθψλ θαη εθδηδφκελσλ 

ζηελ αιινδαπή έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηελ ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ ηεθκεξίσλ, 
φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ησλ εθδνηψλ). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 5% Φ.Π.Α, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ 

πελήληα επηά επξψ θαη δέθα ηέζζαξσλ ιεπηψλ (2.857,14€). Αλαιπηηθφηεξα :  
 

Οκάδα 1:  Διιεληθά επηζηεκνληθά ηεθκήξηα  (πξνυπνινγηζκνχ  5.000,00€, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)  
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Οκάδα 2: Δθδηδόκελα ζηελ αιινδαπή επηζηεκνληθά ηεθκήξηα (πξνυπνινγηζκνχ  

55.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ ειιεληθψλ θαη εθδηδφκελσλ ζηελ 
αιινδαπή έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία (1) εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο 
ζηηο 4 Μαΐνπ 2011.  

To ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α. θαη Δπηκειεηήξην 

άκνπ), ζηηο 4 Μαΐνπ 2011.  

Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (http://www.ru.aegean.gr), ζηηο 4 Μαΐνπ 2011.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ θάζε κεηνδφηε ζα 

ππνγξαθεί ζχκβαζε. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο 

έσο φηνπ έλα απφ ηα εμήο δπν γεγνλφηα επέιζεη πξψην: Ζ εμάληιεζε ηνπ δηαηηζεκέλνπ θνλδπιίνπ ή 
έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, ζηε Κπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, ηει. : 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, θαη 
θα Θαβαθιή Εαραξψ, ηει. : 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709. Ζ 

δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θ. Γεψξγην Θνιηψλε, ηει. : 22730-82264, fax : 22730-82009, email: 
gkolionis@aegean.gr.  

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 24ε Μαΐνπ 2011, 
εκέξα Σξίηε θαη ώξα 15:00.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ο πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 432/81 πεξί ζχζηαζεο Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Έξεπλαο ζηα Α.Δ.Η φπσο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996, πνπ εθδφζεθε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994, 

2. Σελ Θ.Α./679/22.08.1996, Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. θχιινπ 826/10.09.1996,  

3. Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Φπζηθά Πξφζσπα ή Λνκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 (ΦΔΘ Α’ 

139/27.06.97) θαη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, πξνκήζεηα, εκπνξία επηζηεκνληθψλ έληππσλ 
ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ). 

 

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:alkon@aegean.gr
mailto:zkavakli@aegean.gr
mailto:gkolionis@aegean.gr
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

9.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ 

νπνίν ζπκκεηέρεη  

 δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο 

 δειψλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο: 

Α.   δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

Β.   δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Γ.   είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Γ.  είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Δ.    δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα). 

2. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

3. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 
έγγξαθα, δει., ελδεηθηηθά, θαηαζηαηηθά, δεκνζηεχζεηο ζε ΦΔΘ, ή Πξσηνδηθείν, πξαθηηθά θιπ.), 

πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζήο ηνπ. 

4. Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε φηη φια ηα ηεθκήξηα (βηβιία) πνπ ζα πξνζθέξνπλ είλαη θαηλνχξγηα θαη 

ακεηαρείξηζηα. 
 

9.2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ KATAΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

νθείιεη λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (ΦΔΘ 
Α΄290), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ αλαθνίλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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3. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 
επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ 

Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλεο 

έγγξαθεο πξνζθνξέο έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 ζην Σκήκα Κεραληθψλ 
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θηήξην Ιπκπέξε, ζηε 

άκν. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 
1. Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 

ηερληθνχο φξνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 

πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 31 
Μαΐνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  

 
 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ, ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΔΝΣΤΠΧΝ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ (ΒΙΒΛΙΧΝ) 

 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ  ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ :  EΛE_2011_1815/04.05.2011 

 «ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ» 

ΚΣΗΡΙΟ ΛΤΜΠΔΡΗ, ΚΑΡΛΟΒΑΙ, Σ.Κ. 83200, ΑΜΟ 
AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 1ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

12:00 

 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Σν έλα 

αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. 

ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 
θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ», θαη φιεο ηηο 

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 
αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο. 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. Πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
νκάδσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεη πξνζθνξά ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρνη ζθξαγηζκέλνη 

ππνθάθειινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ππνςήθηνη ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλα ηνπο ππνθαθέινπο θαη 

φια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Σξόπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ηνηο εθαηφ (%) 
ζηελ ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ ηεθκεξίσλ, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή 

ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ εθδνηψλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα απνδερζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ σο 

άλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα απεπζχλεη γξαπηψο εξψηεκα πξνο ηνπο ππνςεθίνπο, ην αξγφηεξν δέθα (10) 
εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο. Αλαθνίλσζε 
επηινγήο πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη, φκσο, ηνλ 

ππνςήθην κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΙΜΔ  

17.1.  Πξνζθνξά   

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο 
ησλ ηεθκεξίσλ, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο 

ή ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ εθδνηψλ. Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηηο ηπρφλ ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο είλαη 5%, γηα 

παξάδνζε ζην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
Ο θάζε κεηδφηεο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα 

κέρξη ηελ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

(θηήξην Ιπκπέξε, ζηε άκν). 
 

17.2. αθήλεηα πξνζθνξάο – αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ – πξνζθνξέο ζε ζπλάιιαγκα  

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

17.3.  Μεηαβνιή ηηκώλ  
Σν πνζνζηφ έθπησζεο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη πξνκεζεπηέο δελ δηθαηνχληαη θαηά 
ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάινπλ λέν πνζνζηφ έθπησζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, αλ απηνί ην 
επηζπκνχλ. 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

ηάδην 1: Απνζθξάγηζε εληαίνπ Κπξίσο Φαθέινπ θαη ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ 
πκκεηνρήο θαη έιεγρνο απηώλ. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ ζεηξά ηεο επίδνζεο, ε 
απνζθξάγηζε ησλ εληαίσλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 
ζπκκεηνρήο πνπ πεξηέρεη ν επηκέξνπο θάθεινο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά, ηα 

έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη. Οη πξνζθνξέο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη ζε θάζε θχιιν θαη ζπλνιηθά απ’ φια ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ. 

Οη επηκέξνπο θάθεινη, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εληαίν θπξίσο θιεηζηφ θάθειν θαη πεξηέρνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίζηνηρα, παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε απηνχο ν 

αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ.  

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη 

κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
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Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην 1ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε θπξίσλ θαθέισλ θαη θαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) απνξξηθζεί θάπνηνο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηφηε ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη 
ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη 

ε δηαδηθαζία ηνπ 2νπ ζηαδίνπ (απνζθξάγηζε/έιεγρνο/αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί.  

ηάδην 2 : Απνζθξάγηζε επηκέξνπο θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη έιεγρνο / 
αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – ηειηθή αμηνιόγεζε / θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Σν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνθιείζηεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) εξγάζηκεο 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε 

αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ 

απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
επηζηξέθνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηπρφλ 

πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο 
απφξξηςεο. 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/σλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή  

ιακβάλεηαη κφλν ππφςε  ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ  ζηελ ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ 

ηεθκεξίσλ, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επηζήκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή 
ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ εθδνηψλ), αλά νκάδα. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ ππνςήθην ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Σν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ θνηλνπνηεί ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην παξφλ ζηάδην. ε 
απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ, νθείιεη λα 

ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

19.1.  Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 
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Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9.2, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Σν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 

θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ 
νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & 
Αλάζεζεο /Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ ππνςήθην ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

19.2.  Καηαθύξσζε 

ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο δχν πξνζθνξψλ σο ηζνδχλακσλ, ε επηινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά απφ 
πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

αλαθνηλψλεηαη κε έγγξαθν ζε φινπο φζνπο ππέβαιιαλ εκπξνζέζκσο πξνζθνξά. Θαλέλαο απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε 

δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληφο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη 

κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ 
δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   

19.3.  Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο – Αλάζεζεο – Τπνγξαθή ύκβαζεο 

ηνλ/νπο ππνςήθην/νπο, ζηνλ/ζηνπο νπνίν/νπο έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 

 Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο 

 Σελ ηηκή 

 Σνλ ηφπν πξννξηζκνχ  

 Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

Ο ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε  πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
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εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο πινπνίεζεο αξρίδεη 

λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 

Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο πινπνίεζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή  ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα 
ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή.  

Δάλ ν πξνκεζεπηήο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε δεκηνπξγεί 
θακία δέζκεπζε γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, νχηε απηά ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ. Οπνηαδήπνηε, ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή 

ζπκθσλία. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Οη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 
118/Α/10.07.2007).  

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΓΓΤΗΔΙ  

21.1  Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 
Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 
 

21.1. Δγγπεηηθή επηζηνιή  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ο  θάζε  κεηνδφηεο  πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη  λα πξνζθνκίζεη Γξακκάηην Παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ζχκθσλε κε 

ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ I  ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, πξν Φ.Π.Α.,  σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ θαη ζα ιήγεη 31.03.2012.  
 

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

22.1. Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ ζηνλ θάζε κεηνδφηε πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη κε 

εμφθιεζε ηνπ 100% ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ηεθκεξίσλ ζ΄απηά θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζηελ ππεξεζία ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 

 
Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ. 

Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  
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Σνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεη ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ _ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

22.2. Δθηεισληζκόο – Φόξνη – Γαζκνί 
Ο  πξνκεζεπηήο  ζα αλαιάβεη  ηνλ εθηεισληζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ ζα παξαδψζεη , 

ειεχζεξα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκάησλ  (θηήξην Ιπκπέξε, ζηε άκν). Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο 
θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ  πξνκεζεπηή.  

 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ 

23.1.  Παξαγγειία ηεθκεξίσλ 
ηνλ  κεηνδφηε  ζα δνζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηάινγνη πνπ ζα έρνπλ ηελ κνξθή 

ηνπ αθφινπζνπ ππνδείγκαηνο : 

 

Α/Α πγγξαθέαο Σίηινο ISBN 

Δθδνηηθφο 

νίθνο 

Έηνο 

έθδνζεο Πνζφηεηα 

       

 
Οη αλσηέξσ θαηάινγνη ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο δελ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά, ζα επηρεηξείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ άιινπο 
λεφηεξνπο θαηαιφγνπο έσο φηνπ λα εμαληιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ. 

 
Ο  κεηνδφηεο  πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη  ηελ ππνρξέσζε λα δηαβηβάζεη ηελ παξαγγειία ακέζσο κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ απηήλ, ζηνπο 

ζρεηηθνχο εθδφηεο ησλ επηζηεκνληθψλ ειιεληθψλ θαη εθδηδφκελσλ ζηελ αιινδαπή ηεθκεξίσλ 
(βηβιίσλ), αληίγξαθν ηεο νπνίαο νθείιεη  λα θνηλνπνηήζεη  ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  θαζψο θαη ζην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 
πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

 
Δπίζεο ν κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα ελεκεξψλεη  εγγξάθσο ην Σκήκα Κεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ή θαη εθηάθησο, αλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη ζηνλ θαηάινγν 
ησλ παξαγγειζέλησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ αιιά θαη λα παξαζέηεη  νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ 

βνεζά ζηελ παξαθνινχζεζε  ηνπ θαηαιφγνπ. 
 

23.2.  Παξάδνζε ηεθκεξίσλ 

Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 
Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (θηήξην Ιπκπέξε, ζηε άκν). 

 
Ο  κεηνδφηεο  πξνκεζεπηήο  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ηα ειιεληθά έληππα ηεθκήξηα, 

εληφο, ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκεξψλ, θαη εληφο ην αξγφηεξν εμήληα πέληε (65) εκεξψλ γηα ηα 

εθδηδφκελα ζηελ αιινδαπή έληππα ηεθκήξηα, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο. Ζ 
παξάδνζε ησλ ηεθκεξίσλ κπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά. Ζ κε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο πξέπεη λα 

δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Ο  κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελνριεί ηνπο 
εθδφηεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαιαβή ησλ ηεθκεξίσλ απφ ην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλσηέξσ 
εκεξνινγηαθέο πξνζεζκίεο.  

 

23.3.  Παξαιαβή ηεθκεξίσλ 
Σελ παξαιαβή ησλ ηεθκεξίσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή.   
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(ΒΙΒΛΙΧΝ) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ», (ΚΧΓ. 1487)» 

ειίδα 11 από 18 

Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, ην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη πξνηίζεηαη λα 
παξαδψζεη ηα ηεθκήξηα. Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε επηηξνπή παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα ηεθκήξηα  πνπ ζα παξαιεθζνχλ.  

23.4.  Σεθκεξίσζε ηηκώλ 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πνζνζηψλ έθπησζεο, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ο θάζε κεηνδφηεο  πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη  λα ηεξεί  απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη 
νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), 

ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξνληαη 
ζρεηηθά παξαθάησ. 

 
24.1.  Κπξώζεηο κε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξάδνζεο 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, λα επηβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε θαζπζηέξεζε απηή 
πνπ ζεσξείηαη σο κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ηεο παξνρήο, πνηλή ίζε κε ην 3% ηεο αμίαο ηνπ θάζε 

ηίηινπ  πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο. Γηα ηηο 
επφκελεο δέθα (10) θαη κέρξη δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πνηληθή ξήηξα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ησλ. Αθνχ εμαληιεζεί θαη ε δεχηεξε 
πεξίνδνο πνηληθήο ξήηξαο θαη ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο θαζπζηέξεζεο, αθαηξείηαη ε εληνιή 

πξνκήζεηαο φισλ ησλ ηεθκεξίσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, αλαζέηνληαο ηελ ζε άιιν πξνκεζεπηή θαη 

ηέινο κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ε νπνία απνζηέιιεηαη «επί απνδείμεη» θαη ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/10.07.2007. 
 

24.2.  Έθπησζε πξνκεζεπηή 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
πξνκεζεπηή, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη εγθαίξσο θαη 

εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 
παξάγξαθνο 4, 5, θαη 6 ηνπ Π.Γ. 118/10.07.2007. ηελ πεξίπησζε ηεο έθπησζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 

4 επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 
118/10.07.2007.  

 
ε πεξίπησζε έθπησζεο πξνκεζεπηή, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ηεθκεξίσλ, θαηαβάιινληαο ην 

αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 
118/10.07.2007.  

 
Γηα ηελ απφξξηςε ηεθκεξίσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 

Π.Γ. 118/10.07.2007 

 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο παξνπζηάζεη σο ηξέρνπζα ηηκή εθδφηε δηαθνξεηηθή ηεο πξαγκαηηθήο, θεξχζζεηαη 

απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έθπησηνο θαη απνθιείεηαη γηα ηξία 
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
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ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΔΓΔ», (ΚΧΓ. 1487)» 

ειίδα 12 από 18 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  ζα πξνζπαζνχλ λα 

ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα  Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα 
ηεο Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ. 

 
Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε 
ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
26.1. Δθρώξεζε ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ  αλαθεξπρζέληα  πξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ   θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο   

 
26.2. Πξνζσπηθό 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

26.3. Αλσηέξα βία 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 
ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 
27.4. Έιεγρνη Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Ο  θάζε  πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
ΔΠΔΑΔΘ, ηελ Αξρή Πιεξσκήο θαη ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

 

Δπηζπλάπηνληαη : 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

Καζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ 

Αληηπξύηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Πξόεδξνο Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Έξεπλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο ππ’αξηζκ. ΔΛΔ_2011_1815/04.05.2011 δηαθήξπμεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V.1 : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

Θαηάζηεκα............................................................................................. 

Σαρ. Γ/λζε………………………………………………………,  

Σει. …………………………… 

Ζκεξνκελία Δθδνζεο..........                                              Δπξψ.................................…  

Πξνο 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ & ΑΝΑΘΔΗ /ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ  

ΛΟΦΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 
811 00, ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..................ΔΤΡΧ..........…….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

........................................... επξψ ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο..................................................................................., 

Γ/λζε............................................................................................................... γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. ζχκβαζεο ………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. ………………………… γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ ειιεληθψλ θαη 

εθδηδφκελσλ ζηελ αιινδαπή ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ)  (αξ. δηαθήξπμεο ΔΙΔ_2011_1815/04.05.2011) 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ 31.03.2012. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
Λ.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ,  

ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ, ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ (ΒΙΒΛΙΧΝ) 
 

 
ηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο 

Παλεπηζηεκίνπ – Θηήξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ο.Τ. Κπηηιήλεο, θαη λφκηκα 
εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, Θαζεγήηξηα 

θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
......................................................., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ .............................................. 

θαη εδξεχεη ....................................... κε Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ο.Τ ........................., 
ζπκθσλήζεθαλ θαη ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά φζα αθνινπζνχλ:  

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο 
Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 51/11.04.2011, Θέκα 13. ii), πξφρεηξν 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ, ειιεληθψλ (πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
………………… επξψ (…………..€ πιένλ Φ.Π.Α.) θαη εθδηδφκελσλ ζηελ αιινδαπή έληππσλ ηεθκεξίσλ 

(βηβιίσλ) (πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ……………….. (……………..€) πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή  (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηελ ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ ηεθκεξίσλ, 
φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ησλ εθδνηψλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 
πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 5% Φ.Π.Α, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα επηά επξψ θαη δέθα ηέζζαξσλ ιεπηψλ (2.857,14€).  

 

Ο πξφρεηξνο  δηαγσληζκφο κε αξηζκ. πξσηνθφιινπ κε Αξηζκ. Πξση. : ΔΙΔ_2011_1815/04.05.2011, 
δηεμήρζε θαλνληθά ζηηο 1ε Ηνπλίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο 

Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε άκν 
(θηήξην Ιπκπέξε).   

 

Θαηαηέζεθαλ (…..) πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα :   
 

A/A ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1    

2    

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ../………………., ζέκα ….),  ε 

πξνκήζεηα ……………………………………………………………………………. θαηαθπξψζεθε ζηελ εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «…………..» 

 
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα 

«Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«………………………..». πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «πξνκεζεπηήο» ηελ πξνκήζεηα 

………………………………………………… γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο  Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
………………………….. (………………….€) πιένλ Φ.Π.Α. θαη ν πξνκεζεπηήο, ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο πην 

θάησ φξνπο : 
 

1. Αληηθείκελν - θξαηήζεηο: 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη α) ε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο, δηαβίβαζε 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνπο αληίζηνηρνπο εθδφηεο ηεο έγγξαθεο παξαγγειίαο ησλ επηζηεκνληθψλ 

…………………………….. έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ) πνπ θάζε θνξά ζα ηνπ ππνβάιιεη ην Σκήκα 
Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ΄αξηζκφλ πξσηνθφιινπ ΔΙΔ_2011_1815/04.05.2011 δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εηδηθφηεξα κε ηελ παξάγξαθν «παξαγγειία ηεθκεξίσλ» β) ε πξνκήζεηα θαη γ) ε παξάδνζε ησλ 

παξαγγειζέλησλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ)  ζην Σκήκα  Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ επηζηεκνληθψλ …………………………….. έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ), 
ζα θαιπθζεί απφ ην πξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ δηά ηεο Υξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΣΚΔΓΔ», (θσδ. 1487)». 
 

Ζ ηηκή πξνκήζεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ …………………………….. έληππσλ ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ) είλαη εθείλε 

ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο 
ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ εθδνηψλ) κεησκέλε ………………. ηνηο εθαηφ (……….) 

πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.  πέληε ηνηο εθαηφ (5%) πνπ βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο.  Ζ ηηκνιφγεζε ζα είλαη ζε επξψ, (ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη ην δεχηεξν 
δεθαδηθφ ςεθίν)  θαη ζα επηζπλάπηεηαη: α) αληίγξαθν ησλ  ηηκνινγίσλ ή ησλ πξνηηκνινγίσλ ησλ 

εθδνηψλ ή επίζεκσλ έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ ηηκνθαηαιφγσλ ησλ εθδνηψλ θαη ε ηηκή ζε μέλν 
λφκηζκα ζα κεηαηξέπεηαη ζε επξψ β) έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο κε ηηο επίζεκεο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο, εθδνζέληνο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ πξνκεζεπηή 

(ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο). 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π., πνπ φια βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  

 
Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ 

παξάδνζε-παξαιαβή ησλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο   Κεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε άκν (θηήξην 
Ιπκπέξε). 

 
2. Υξόλνο ζύκβαζεο 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο έσο φηνπ έλα απφ ηα 
εμήο δπν γεγνλφηα επέιζεη πξψην: Ζ εμάληιεζε ηνπ δηαηηζεκέλνπ θνλδπιίνπ ή έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

3.  Παξαγγειία - Παξάδνζε – Παξαιαβή (ηόπνο, ηξόπνο, ρξόλνο) 

 
3.1.  Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαβηβάζεη ηηο παξαγγειίεο (ππφ κνξθή 

θαηαιφγσλ) ζηνπο εθδφηεο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ην 
αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ησλ θαηαιφγσλ απφ 

ην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ πξνο απηφλ. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη 

απζεκεξφλ ζην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηελ  πξνψζεζε ησλ θαηαιφγσλ ζηνπο εθδφηεο.  
 

Οη θαηάινγνη ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή:  
 

Α/Α πγγξαθέαο Σίηινο ISBN 
Δθδνηηθόο 
νίθνο 

Έηνο 
έθδνζεο Πνζόηεηα 
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Οη θαηάινγνη ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο δελ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά, ην Σκήκα 
Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζα 

ηνπο αληηθαζηζηά κε άιινπο ηίηινπο παξαγγειηψλ έσο φηνπ λα εμαληιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο 
ηνπ έξγνπ.  

3.2. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ηα επηζηεκνληθά ειιεληθά έληππα 

ηεθκήξηα (βηβιία) ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν 
κέζα ηξηάληα (30) εκέξεο, θαη εληφο ην αξγφηεξν εμήληα πέληε (65) εκεξψλ γηα ηα 

επηζηεκνληθά εθδηδφκελα ζηελ αιινδαπή έληππα ηεθκήξηα, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ησλ ηεθκεξίσλ κπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά. Ζ κε εθηέιεζε ηεο 

παξαγγειίαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ελνριεί ηνπο εθδφηεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαιαβή ησλ ηεθκεξίσλ απφ ην Σκήκα 

Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλσηέξσ εκεξνινγηαθέο πξνζεζκίεο.  
3.3. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε παξαγγειίαο κε ηε δηθαηνινγία 

ειιείςεσο ηνπ είδνπο φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε θπθινθνξία απηνχ ζηελ αγνξά, απφ ηελ νπνία 
έρεη ππνρξέσζε λα ην πξνκεζεπηεί θαη λα ην παξαδψζεη ζην Σκήκα Κεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ε πεξίπησζε 

εμαληιεκέλσλ ηίηισλ βηβιίσλ ζα πξνζθνκίδεηαη επίζεκν έγγξαθν ηνπ εθδφηε πνπ ζα ην  
πηζηνπνηεί.  

3.4. Σφπνο παξάδνζεο ησλ μελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ νξίδεηαη ην Σκήκα Κεραληθψλ 
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (θηήξην 

Ιπκπέξε, ζηε άκν) θαη αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 
Α. Ο πξνκεζεπηήο, πξηλ κεηαθέξεη ηα βηβιία, έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε (ηειεθσληθά ή 

ειεθηξνληθά ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax)) κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ θαη 

παξαιαβήο ηνπο πξνθεηκέλνπ ν Πξφεδξνο λα θξνληίζεη ηφζν γηα ηνλ ρψξν ειέγρνπ, φζν θαη 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ηνπο. 

Β. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ βηβιίσλ, γίλεηαη απφ ηελ πην πάλσ 
Δπηηξνπή ζηνλ ηφπν παξαιαβήο κε ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

3.5. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ ζα παξαδψζεη. Θάζε 

ειάηησκα (θαθέθηππα, ειαηησκαηηθά ή θζαξκέλα βηβιία) ή παξάιεηςε ζηα είδε αίξεηαη κε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ είδνπο. Ο ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ 

νξηδφκελν ρξφλν παξάδνζεο ην δε θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκαηηθψλ 

(θαθέθηππσλ, θζαξκέλσλ θιπ) βηβιίσλ ε βιάβε ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη φηη πξνυπήξρε ηεο 

παξάδνζεο ησλ  βηβιίσλ, αθφκε θαη απηή  δηαπηζησζεί κεηά ηε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αλάδνρνη δελ ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ζρεηηθέο 

ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δνζέληνο φηη φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο δηθαηνχηαη ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ  - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 

4.  Κπξώζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο 

Ζ κε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ζπγρσξείηαη κφλν ζε πεξίπησζε κε εηζέηη έθδνζεο ή εμάληιεζεο ηνπ 
παξαγγειζέληνο είδνπο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο  γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ ………………………………………. ηεθκεξίσλ (βηβιίσλ). ε πεξίπησζε 
θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ ησλ επηζηεκνληθψλ ………………………………………. ηεθκεξίσλ 

(βηβιίσλ) απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή,  ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

δηθαηνχηαη, λα επηβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε θαζπζηέξεζε απηή πνπ ζεσξείηαη σο κε 
πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ηεο παξνρήο, πνηλή ίζε κε ην 3% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηίηινπ πνπ δελ έρεη 

παξαιεθζεί γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Γηα ηηο επφκελεο 
δέθα (10) θαη κέρξη δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ε πνηληθή ξήηξα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ησλ. Αθνχ εμαληιεζεί θαη ε δεχηεξε 
πεξίνδνο πνηληθήο ξήηξαο θαη ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο θαζπζηέξεζεο, αθαηξείηαη ε εληνιή 

πξνκήζεηαο φισλ ησλ ηεθκεξίσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, αλαζέηνληαο ηελ ζε άιιν πξνκεζεπηή θαη 

ηέινο κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 
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Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ε νπνία απνζηέιιεηαη «επί απνδείμεη» θαη ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/10.07.2007. 

 
Ζ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηπρφλ κεξηθή ή νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαζέζεη ν πξνκεζεπηήο. ε  πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο 
πνηληθήο ξήηξαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ην πνζφλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο κε θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή/θαη απφ άιιε ζχκβαζε.  
 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηα κέιε ηεο έλσζεο ησλ 
πξνκεζεπηψλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ θαη αιιειέγγπα πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα θάζε παξάιεηςε, δεκηά θαζψο επίζεο ζε πεξίπησζε κε ζπκβαηηθήο 
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, ην έλα κέινο ηεο 
έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, ην άιιν κέινο 

ζπλερίδεη λα έρεη ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα πξνζθνξά θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
Σν άιιν κέινο ηεο έλσζεο κπνξεί λα πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ 118/10.07.2007. 

 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο παξνπζηάζεη ζαλ επίζεκε ηηκή βηβιίνπ δηαθνξεηηθή ηεο πξαγκαηηθήο (φπσο 

απηή αλαγξάθεηαη ζηνπο επίζεκνπο έληππνπο ή ειεθηξνληθνχο ηηκνθαηαιφγνπο ή ζηα ηηκνιφγηα 
πψιεζεο ησλ εθδνηψλ) θεξχζζεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, 

κε πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, έθπησηνο, ε εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ- Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη απνθιείεηαη γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο. 

 
Οη πην πάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο θάζε αμίσζεο πνπ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κπνξεί λα έρεη γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκηά ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη άκεζα ή 
έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ 

αλαηέζεθε. 

 
5.  Δμαίξεζε επηβνιήο θπξώζεσλ - Αλσηέξα βία 

Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, έλεθα ηεο νπνίαο 
πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ βηβιίσλ  κέζα ζηνπο ζπκβαηνχο ρξφλνπο. 

Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
6.  Πιεξσκή (Γηθαηνινγεηηθά) 

Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 1 ηεο παξνχζαο θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ηδίσλ ζπλνδεπφκελα κε ηηκνιφγηα 

ησλ εθδνηψλ θάζε ηεθκεξίνπ (βηβιίνπ) ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζηελ ππεξεζία ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Π.Γ. ηνπ Π.Γ 118/10.07.2007 : 

Α.  Πξσηφθνιιν επηηξνπήο παξαιαβήο. 

Β.  Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.  
Γ.  Αληίγξαθν ηηκνινγίνπ ησλ εθδνηψλ ή ηηκνθαηάινγν ηνπ εθδφηε. ε πεξίπησζε πνπ νη 

εθδφηεο δελ απνζηέιινπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηηκνιφγηα ζα επηζπλάπηεηαη 
θσηναληίγξαθν. 

Γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ηνπ πξνκεζεπηή, δειαδή 

βεβαίσζε ηεο φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή ζε βάξνο ηνπ. 
Σ.    Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Η.Θ.Α. 

 
Δπί ηεο πιεξσκήο ζα γίλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ελψ ν Φ.Π.Α. ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ- Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

7. Δηδηθνί όξνη 
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7.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ην Σκήκα Κεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ παξαγγειηψλ, παξέρνληαο κεληαίεο γξαπηέο 
αλαθνξέο ζρεηηθά κε φιεο ηηο παξαγγειίεο ηίηισλ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηα ειιείπνληα βηβιία. 
Γηα νπνηνδήπνηε δηαδηθαζηηθφ ζέκα αλαθχπηεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα απεπζχλεηαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ππάιιειν ………………….. ν/ε νπνίνο/α  ζα έρεη θαη ηελ επζχλε  ηεο 
ελεκέξσζεο ή δηεθπεξαίσζεο  ησλ ζεκάησλ πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ.  

7.2 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ην χςνο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πνπ ππνιείπεηαη θαηά 
ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ ππεξβάζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην δηαζέζηκν (ππφινηπν) πνζφ γηα νξηζκέλεο 
απφ ηηο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη, απηέο δελ ζα εθηεινχληαη. Ο πξνυπνινγηζκφο  δελ 

επηδέρεηαη  θακία ηξνπνπνίεζε.  

 
8. Άιινη γεληθνί όξνη 

8.1 Απνθιείεηαη ε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ απφ ηελ παξνχζα 
πξνθππηφλησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

8.2 Θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηηο παξαγγειίεο 

ιχεηαη θαηφπηλ πξνζθπγήο, αθνχ θπζηθά πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία 
ηέηνηα πξνζθπγή, ζην Πξσηνδηθείν Κπηηιήλεο φπνπ θαη απνθαζίζζεθε ε πξνκήζεηα θαη 

εθαξκφδεηαη ην Διιεληθφ Γίθαην. 
8.3 Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

…………………….. θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ ……………………………… θαη εκεξνκελία 
…………….... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεο 

…………………. ……………………….. πνζνχ 10% ηεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή 

………………………………… (…….,…€). 
8.4 Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/10.07.2007. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ιήγεη ηελ 
31.03.2012. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ εθδφηε ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

8.5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη 
(Γηαθήξπμε, Όξνη πκθσληψλ, Πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 

8.6. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ησλ Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Δξεπλψλ ησλ 

Α.Δ.Η.  
 

Σέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Γηα ην  
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο  

Γηα ηελ εηαηξεία 
 

  

Θαζεγήηξηα 
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
Πξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 

 

 
 

 


