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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ (ΣΟΝΔΡ, ΜΔΛΑΝΙΧΝ, ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ) 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Τπνζηήξημε Ιεηηνπξγίαο θαη Αλάπηπμεο Γξακκαηείαο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ», ζηηο 21 Ινπιίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζα δηεμάγεη 

πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ (ηφλεξ, κειαληψλ, 

κειαλνηαηληψλ θαη ζπλαθψλ) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 53/31.05.2011, Θέκα 12.x) ζηα γξαθεία ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηε Κπηηιήλε. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΓΟ 

Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ (ηφλεξ, κειαληψλ, 

κειαλνηαηληψλ θαη ζπλαθψλ) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή αλά είδνο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο. 

Πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ εηδώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ 
(10.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 

εθηππσηψλ (ηφλεξ, κειαληψλ, κειαλνηαηληψλ θαη ζπλαθψλ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Σα αλαθεξφκελα ζηνλ Πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη αλαθεξφκελεο 
πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη πνζφηεηεο είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη δελ δεζκεχνπλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Οη 
παξαγγειίεο πνπ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ κεηνδφηε ζα ππνγξαθεί 
ζχκβαζε. Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία (1) εθεκεξίδα ηνπηθήο θπθινθνξίαο ζηηο 6 

Ινπιίνπ 2011. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr), ζηηο 6 Ινπιίνπ 2011. 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ (ΣΟΝΔΡ) 
ειίδα 2 από 20 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, 

email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 

81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ 
Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) θαη θα Θαβαθιή 

Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

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

ψξεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θ. Ζιία Πάζην (ηει. : 22510-36742, email: ilias@aegean.gr, fax : 
22510-36709).  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη 14 Ινπιίνπ 2011 θαη ψξα 

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 (Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. 
θχιινπ 826/10.09.1996), πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3794/2009 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3848/2010. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286 (ΦΔΘ Α’ 19) « Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ- 

Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 

(L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

4. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΙ Α’ 150) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

5. Σν Π.Γ. 60/2007, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Λνεκβξίνπ 2005. 

6. 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 ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

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

mailto:alkon@aegean.gr
mailto:alkon@aegean.gr
mailto:gerou@aegean.gr
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1. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (ΦΔΘ Α’ 75), 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 δηαγσληδφκελνο: 

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.  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. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (ΦΔΘ Α’ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα ηφλεξ, κειάληα θαη 

κειαλνηαηλίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ηα γλήζηα εξγνζηαζηαθά γηα ηνλ θάζε εθηππσηή, 
πξνέξρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, είλαη 

θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ΄ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : 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 δηαθήξπμεο θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε 
πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ 
Έξεπλαο, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 20 Ινπιίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00 θαη 

ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  
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«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ (ΣΟΝΔΡ, ΜΔΛΑΝΙΧΝ, ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ :  EΛE_2011_2658/05.07.2011 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
ΛΟΦΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ, Σ.Κ. 81100, ΛΔΒΟ 

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 21 Ινπιίνπ 2011 

 

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 μάζκαηα, 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.  

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 12 : 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» θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ 

ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9 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.  

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςήθηνπο ζα 
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηόηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηώλεη επ’ 
απηώλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα δύλαηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη 
ζπλππνςήθηνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλνλ 
ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

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

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

ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλα ηνπο ππνθαθέινπο 

θαη φια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

 

12.1.  Σξόπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη 

ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ ΗΗ ηεο παξνχζαο. ηνπο πίλαθεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ. 
Πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. 

ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αζάθεηεο σο πξνο ην θφζηνο, θξπθά 
θφζηε θ.ι.π. Οη πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκθαλίδνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο κεηά απφ πηζαλέο εθπηψζεηο. 

 
Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.  

 
Ζ/Οη ζχκβαζε/εηο ζα ζπλαθζεί/νχλ βάζεη ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ κνλάδαο, δελ ζα ππεξβεί ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ δεζκεχεηαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ παξαγγειηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ Η. Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δελ δεζκεχνπλ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ –Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα 

ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη΄αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 

150/Α/10.07.2007). 

Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΙΜΔ  

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΩ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη 
δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

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 

ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. 

ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε 
ηηκή πνπ θξίλεηαη ζπκθεξφηεξε γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 
δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ 

λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

16.1. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ  
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 πξνθήξπμε.  

 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 

16.2. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο  

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  
 Αξηζκείηαη, κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνπο 

ππνθαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 Αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. 

 Απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ, αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ 
Δπηηξνπή φια ηα θχιια ηνπ ππνθαθέινπ, θαηά θχιιν. 

 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, απνζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηηκψλ. 
 Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ, πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

17.1.  Γηαδηθαζία 

Κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 
1. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε θαη νη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

2. Οη φξνη ηεο πξνθήξπμεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ εθηφο αλ 
ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ νπνηνλδήπνηε φξν πνπ έρεη ηεζεί 

ξεηά επί πνηλή απνθιεηζκνχ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο δχλαηαη θαη΄ εμαίξεζε λα 

κελ απνθιείζεη πξνζθνξά ή ππνςήθην γηα παξάβαζε φξνπ πνπ δελ ηίζεηαη ξεηά επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ. Θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο εθ κέξνπο ππνςεθίνπ, ζα επηθέξεη ζε βάξνο ηνπ φιεο ηηο 
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λφκηκεο θπξψζεηο. Δπίζεο ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Δπηηξνπήο ππάγεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη 

ηνλ ππνςήθην, εάλ θξίλεη φηη δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη ζε πέξαο ην έξγν. 
3. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη 
ζθξαγηζκέλνη. 

4. Αθνινπζεί ε θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Θα 

επηιεγεί ε πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  
 

Ο ππνςήθηνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο πξνθήξπμεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλνλ φηαλ 
δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. εκεηψλεηαη 

φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 
17.2. Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο 

1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

 παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο πξνθήξπμεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο 
θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

 
2. Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απνξξηπηέεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο. 
 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ ππνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

19.1.  Καηαθύξσζε 

ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ σο ηζφηηκσλ ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ 

πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

Ο ππνςήθηνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γεληθνχο θαη 

εηδηθνχο. 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.   

 

19.2.  Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο – Αλάζεζεο – Τπνγξαθή ύκβαζεο 
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ηνλ ππνςήθην, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 

 
1. Πεξηγξαθή είδνπο  

2. Σελ ηηκή 
3. Σνλ ηφπν πξννξηζκνχ  

4. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

5. 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 πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα 

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

λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 
Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο 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 ηνλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, νχηε απηά ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. 
 

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 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά βάζε ησλ 

ηηκνινγίσλ πνπ ζα εθδίδεη ν ίδηνο κε θάζε παξάδνζε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη αθνχ 
πξνζθνκηζζνχλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 

Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  

Γ. Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο δαπάλεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

Σνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεηαη επί 
ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94). Σξαπεδηθά ηέιε ή 

άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΚΣΔΛΧΝΙΜΟ – ΦΟΡΟΙ – ΓΑΜΟΙ 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ, πνπ ζα παξαδψζεη, ειεχζεξα ζηα 
γξαθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηελ Αζήλα (Βνπιγαξνθηφλνπ 30, 
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ΣΘ 11472, ηει. Δπηθνηλσλίαο : 210-6492000, θαμ: 210-6492199) θαη ζηε Κπηηιήλε (ΣΘ 81100, ηει. 

Δπηθνηλσλίαο : 22510-36700, θαμ: 22510-36709). 

Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΓΧΝ 

23.1. Σόπνο, ηξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο ζηελ Αζήλα (Βνπιγαξνθηφλνπ 30, ΣΘ 11472, ηει. Δπηθνηλσλίαο : 210-6492000, θαμ: 210-

6492199) θαη ζηε Κπηηιήλε (ΣΘ 81100, ηει. Δπηθνηλσλίαο : 22510-36700, θαμ: 22510-36709). 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ 
παξαγγειίαο απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. Ο πξνκεζεπηήο δέρεηαη παξαγγειίεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο πνπ ζα ηνπ 

γλσζηνπνηεζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα δεηνχκελα είδε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ ζα ππνδείμεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο εληφο 
ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο. 

Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε, γηα απνδεκίσζε απφ 

ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 
 

23.2. Παξαιαβή εηδώλ  

Σελ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηα 

κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή.  

Ο θάζε πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε επηηξνπή 
παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα είδε πνπ ζα παξαιεθζνχλ. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη απφ ηνλ θάζε κεηνδφηε πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε πίλαθα παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζ΄ απηήλ θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

Κεηά ηνλ έιεγρν, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκπιεξψλεη πίλαθα ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο, ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδίδνληαη – παξαιακβάλνληαη, εθφζνλ 
ππάξρνπλ. Ο πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη ζε 4 φκνηα πξσηφηππα (έλα γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, έλα 

γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη δχν γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο) θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή Παξαιαβήο καδί κε ην Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο εηδψλ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ζε έλα πξσηφηππν θαη ηνπ νπνίνπ ν πίλαθαο εμνπιηζκνχ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ο θάζε 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 ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 

παξαθάησ: 

 

24.1. Κπξώζεηο κε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα δεηνχκελα είδε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πνπ ζα ππνδείμεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο. Αλ παξέιζεη ε 
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ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ αλαισζίκσλ ησλ νπνίσλ 
θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

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 δηαθήξπμε. 

 

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

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

αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

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 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.    Αλσηέξα βία  

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 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.  

 

26.3. Έιεγρνη Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ 
Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

Δπηζπλάπηνληαη :  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ 
(ΣΟΝΔΡ, ΜΔΛΑΝΙΧΝ, ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ) 

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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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ (ΣΟΝΔΡ) 
ειίδα 13 από 20 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

 

Α/Α 
Γηαθήξπμεο 

Μνληέιν 
εθηππσηή 

Δίδνο *Σύπνο 
Δθηηκώκελε  
Πνζόηεηα 

1 Xerox Phaser 3450 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R00688 

10 

2 Xerox Phaser 3500 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R01149 

26 

3 Xerox Phaser 3600 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R01371 

11 

4 Ricoh AP 400 Toner/Cartridge 220 BLACK 6 

5 
Xerox WorkCentre 

PE16 
Toner/Drum 113R00667 8 

6 
Minolta CSPRO EP 

1052 
Toner/Cartridge 102A 4 

7 
Xerox WorkCentre 

PE 120i 
Toner/Cartridge 

High Capacity 
013R00606 

2 

8 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Cyan High 
Capacity 

106R01218 
2 

9 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Magenta High 

Capacity 
106R01219 

2 

10 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Yellow High 

Capacity 
106R01220 

2 

11 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 

Black High 

Capacity 
106R01221 

2 

12 
Xerox Document 

Center 555 
Toner/Cartridge 

6R1046 
006R01046 

4 

13 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Black 

106R01334 
2 

14 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Yellow 

106R01333 
2 

15 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Magenta 

106R01332 
2 

16 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Cyan 

106R01331 
2 

17 
Xerox DocuPrint N 

2125 
Toner/Cartridge 

High-Capacity 
113R00446 

4 

18 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Black High 
Capacity 

113R00726 
6 

19 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Yellow High 
Capacity 

113R00725 
4 

20 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Magenta High 
Capacity 

113R00724 
4 

21 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Cyan High 
Capacity 

113R00723 
4 

22 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Black 

108R00608 
1 

23 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Yellow 

108R00607 
1 

24 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Magenta 

108R00606 
1 

25 Xerox Phaser 8400 Solid Ink Cyan 1 
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Α/Α 
Γηαθήξπμεο 

Μνληέιν 
εθηππσηή 

Δίδνο *Σύπνο 
Δθηηκώκελε  
Πνζόηεηα 

108R00605 

26 
HP Laserjet 
M2727 nf 

Toner/Cartridge 
53x 

Q7553X 
2 

27 
Panasonic KX-

P3696 
Print ribbon KX-P170 1 

28 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Black 

400838 
2 

29 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Cyan 

400839 
2 

30 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Magenta 
400840 

2 

31 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Yellow 
400841 

2 

32 
Xerox Document 

Center 535 
Toner/Cartridge 

6R1046 
006R01046 

2 

33 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Black 

106R00652 
4 

34 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Cyan 

106R00653 
4 

35 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Magenta 

106R00654 
2 

36 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Yellow 

106R00655 
2 

37 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Black High 
Capacity 

106R01080 
2 

38 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Yellow High 

Capacity 
106R01079 

2 

39 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Magenta High 

Capacity 
106R01078 

2 

40 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Cyan High 
Capacity 

106R01077 
2 

41 Xerox Phaser 7400 Waste Cartridge 106R01081 2 

42 
HP Laserjet 

2055dn 
Toner/Cartridge CE505X 4 

43 
Xerox Workcentre 

4150 
Toner/Cartridge 006R01275 2 

 

*Όπνπ δελ αλαθέξεηαη High Capacity παξαθαινύκε αλαθέξαηε ηελ ηηκή ηνπ Standard Capacity 

αληαιιαθηηθνύ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 
Γηαθήξπμεο 

Μνληέιν 
εθηππσηή 

Δίδνο *Σύπνο 
Σηκή Μνλάδαο 
πξν Φ.Π.Α 

1 Xerox Phaser 3450 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R00688 

 

2 Xerox Phaser 3500 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R01149 

 

3 Xerox Phaser 3600 Toner/Cartridge 
High Capacity 
106R01371 

 

4 Ricoh AP 400 Toner/Cartridge 220 BLACK  

5 
Xerox WorkCentre 

PE16 
Toner/Drum 113R00667 

 

6 
Minolta CSPRO EP 

1052 
Toner/Cartridge 102A 

 

7 
Xerox WorkCentre 

PE 120i 
Toner/Cartridge 

High Capacity 
013R00606 

 

8 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Cyan High 
Capacity 

106R01218 

 

9 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Magenta High 

Capacity 
106R01219 

 

10 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Yellow High 

Capacity 
106R01220 

 

11 Xerox Phaser 6360 Toner/Cartridge 
Black High 
Capacity 

106R01221 

 

12 
Xerox Document 

Center 555 
Toner/Cartridge 

6R1046 
006R01046 

 

13 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Black 

106R01334 
 

14 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Yellow 

106R01333 
 

15 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Magenta 

106R01332 
 

16 Xerox Phaser 6125 Toner/Cartridge 
Cyan 

106R01331 
 

17 
Xerox DocuPrint N 

2125 
Toner/Cartridge 

High-Capacity 
113R00446 

 

18 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Black High 

Capacity 
113R00726 

 

19 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Yellow High 
Capacity 

113R00725 

 

20 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Magenta High 
Capacity 

113R00724 

 

21 
Xerox Phaser 6180 

MFP 
Toner/Cartridge 

Cyan High 
Capacity 

113R00723 

 

22 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Black 

108R00608 
 

23 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Yellow 

108R00607 
 

24 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Magenta 

108R00606 
 

25 Xerox Phaser 8400 Solid Ink 
Cyan 

108R00605 
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Α/Α 
Γηαθήξπμεο 

Μνληέιν 
εθηππσηή 

Δίδνο *Σύπνο 
Σηκή Μνλάδαο 
πξν Φ.Π.Α 

26 
HP Laserjet M2727 

nf 
Toner/Cartridge 

53x 
Q7553X 

 

27 
Panasonic KX-

P3696 
Print ribbon KX-P170 

 

28 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Black 

400838 
 

29 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Cyan 

400839 
 

30 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Magenta 
400840 

 

31 Ricoh CL3100DN Toner/Cartridge 
Yellow 
400841 

 

32 
Xerox Document 

Center 535 
Toner/Cartridge 

6R1046 

006R01046 

 

33 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Black 

106R00652 
 

34 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Cyan 

106R00653 
 

35 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Magenta 

106R00654 
 

36 Xerox Phaser 7750 Toner/Cartridge 
Yellow 

106R00655 
 

37 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Black High 
Capacity 

106R01080 

 

38 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Yellow High 

Capacity 
106R01079 

 

39 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Magenta High 

Capacity 
106R01078 

 

40 Xerox Phaser 7400 Toner/Cartridge 
Cyan High 
Capacity 

106R01077 

 

41 Xerox Phaser 7400 Waste Cartridge 106R01081  

42 HP Laserjet 2055dn Toner/Cartridge CE505X  

43 
Xerox Workcentre 

4150 
Toner/Cartridge 006R01275  

 

*Όπνπ δελ αλαθέξεηαη High Capacity παξαθαινύκε αλαθέξαηε ηελ ηηκή ηνπ Standard Capacity 

αληαιιαθηηθνύ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ:ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ 

(ΣΟΝΔΡ, ΜΔΛΑΝΙΧΝ, ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ) 

 
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 πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ 

πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ (ηφλεξ, κειαληψλ, κειαλνηαηληψλ θαη ζπλαθψλ) (Απφθαζε ηεο 
Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 53/31.05.2011, 

Θέκα 12.x) πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α, θαη επηβαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
Ο πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε Αξηζκ. Πξση. : ΔΙΔ_2011_2658/05.07.2011, δηεμήρζε 

θαλνληθά ζηηο 21 Ινπιίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, ζηε Κπηηιήλε.  

 
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 (πλεδξίαζε ../………….2011 

ζέκα ……), κέξνο ησλ εηδψλ θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.2. «Πίλαθαο 
πξνκήζεηαο εηδψλ», 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 ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 

θαιείηαη ζηελ παξνχζα «πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ (ηφλεξ, κειαληψλ, 
κειαλνηαηληψλ θαη ζπλαθψλ), φπσο απηφο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.2. 

«Πίλαθαο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ» θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο πην θάησ φξνπο : 

 
1. Αληηθείκελν - ηηκή- θξαηήζεηο : 

 
1.1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά σο πξνο ην είδνο, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηηκή, ζχκθσλα : α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 
1.2. «Πίλαθαο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ» θαη β) κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, 

ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 

 
1.2. Πίλαθαο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ: 
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Α/Α 
ΤΜΒΑΗ 

Α/Α 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΜΟΝΣΔΛΟ 
ΔΚΣΤΠΧΣΗ 

ΔΙΓΟ ΣΤΠΟ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΡΟ 
Φ.ΠΑ. 

      

      

      

 

 

1.3. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή παξακέλνπλ ζηαζεξέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο. 

1.4. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο ζα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αλαισζίκσλ πνπ 
ζα θαηαλαισζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο παξνχζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθηεθαλ ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 
πξση. ΔΙΔ_2011_2658/05.07.2011 δηαθήξπμεο δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ 

επξψ (10.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
1.5. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Τπνζηήξημε Ιεηηνπξγίαο θαη Αλάπηπμεο Γξακκαηείαο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 
Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ». 

1.4.   ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π. 

1.5. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα 
κέρξη ηελ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ αλαισζίκσλ (ηφλεξ), ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηελ Αζήλα (Βνπιγαξνθηφλνπ 30, ΣΘ 11472, ηει. 
Δπηθνηλσλίαο : 210-6492000, θαμ: 210-6492199) θαη ζηε Κπηηιήλε (ΣΘ 81100, ηει. Δπηθνηλσλίαο : 

22510-36700, θαμ: 22510-36709) ζε ρψξνπο, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο.  

 

2. Υξόλνο ζύκβαζεο 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2011. 

 
3 Παξάδνζε – Παξαιαβή (ηόπνο, ηξόπνο, ρξόλνο) 

3.1. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

3.2. Ο πξνκεζεπηήο δέρεηαη παξαγγειίεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο πνπ ζα ηνπ 
γλσζηνπνηεζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα δεηνχκελα είδε ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ ζα ππνδείμεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
εθπξφζσπνο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

παξαγγειίαο. 
3.4. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 

πξνκεζεπηή. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε, γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ κεηαθνξά 

ησλ πιηθψλ. 
3.5. Σελ παξαιαβή ησλ αλαισζίκσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ πξνκεζεπηή.  
3.6. Ο πξνκεζεπηήο, πξηλ κεηαθέξεη ηα είδε, 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. 

3.7. Ο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα είδε πνπ ζα παξαιεθζεί. 

3.8. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο. 
 

4.  Κπξώζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο 
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4.1 Ζ κε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζπγρσξείηαη κφλν ζε πεξίπησζε κε εηζέηη έθδνζεο ή 

εμάληιεζεο ηνπ ππφ παξαγγειία είδνπο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζήθνπζα 

θαη εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ αλαισζίκσλ, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ αλαισζίκσλ, απφ ππαηηηφηεηα ή βαξηά ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή, 
ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα ηνπ επηβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ, ηνπ νπνίνπ θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 
10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ. Αθνχ εμαληιεζεί απηή ε πεξίνδνο πνηληθήο ξήηξαο 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33 θαη  34 ηνπ Π.Γ. ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). 

ε πεξίπησζε φπνπ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πνζφλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο εληφο ηεο 
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα 

ην ζπκςεθίδεη κε άιιεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρνπλ πξνθχςεη ή πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή απφ άιιε ζχκβαζε ή αηηία. 
4.2 ε δε πεξίπησζε δε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, έθπησηνο, θαη απνθιείεηαη γηα ηξία (3) 
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

4.3 Γηα ηελ απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α’ 150).  

4.4 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 αλαηέζεθε ζ’ απηφλ. 

 

5.  Δμαίξεζε επηβνιήο θπξώζεσλ - Αλσηέξα βία : 
Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, έλεθα ηεο νπνίαο 

πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ κέζα ζηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο. 
Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

6.  Πιεξσκή (Γηθαηνινγεηηθά) 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη βάζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ 

ζα εθδίδεη ν ίδηνο κε θάζε παξάδνζε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ 
ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 

Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  

Γ. Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο δαπάλεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

Σνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεηαη επί 
ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94). Σξαπεδηθά ηέιε ή 

άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

7.  Άιινη γεληθνί όξνη  

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

Θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 
Γηθαζηήξηα ηεο Κπηηιήλεο.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη (Γηαθήξπμε,  

Πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 
 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2286/1995, ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 
Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007) θαη ηηο ινηπέο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Λ.Π.Γ.Γ. 

δηαηάμεηο θαζψο επίζεο απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο Δηδηθνχο Ινγαξηαζκνχο Δξεπλψλ ησλ Α.Δ.Η.  
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Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 
 

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

 

 
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 
 

 

 

 


