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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απφ χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε 

Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN», ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-
NMP-2009-SME-3-246256), είρε πξνθεξχμεη ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 

π.κ., πξφρεηξν δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 53/31.05.2011, Θέκα 12.v), ν νπνίνο θεξχρζεθε άγνλνο, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 56/28.07.2011, ζέκα 10vi ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

  

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνβαίλεη ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε (πλεδξίαζε 56/28.07.2011, ζέκα 11.i) ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 23 

ΠεπηεκβξΫνπ 2011, εκέξα ΞαξαζθεπΪ θαη ψξα 13:00, ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 
Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Θνπληνπξηψηνπ 41, 2νο φξνθνο) ζηε Υίν. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 

 

ΚΔΟΝΠ Α΄ 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΔΗΓΝΠ 

Δπαλαιεπηηθφο Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΚΔΡΟΤ Β’ ηεο παξνχζαο. 

ΞξνζθνξΩο γηα ηκΪκα κφλν ησλ ππφ πξνκΪζεηα εηδψλ γΫλνληαη δεθηΩο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2 : ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη έμη ρηιηάδσλ επξψ (26.000,00€), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
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ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε απφ εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθφ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ, φια ηα απαηηνχκελα κηθξνεμαξηήκαηα θαη 

πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία 
απν χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ 

Τιηθψλ / COEUS-TITAN» ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο 

Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256). 
 

ΑΟΘΟΝ 3 : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο είλαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηνπ Πίλαθα 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β΄ θαη ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη λα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε 

δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ. Απαηηείηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απαηηείηαη ε 
δσξεάλ πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία δηεηία απν 

ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 

ΑΟΘΟΝ 4 : ΠΚΒΑΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ/ησλ κεηνδφηε/σλ ζα 
ππνγξαθεί/νπλ ζχκβαζε/εηο. Ζ ηζρχο ηεο ζα είλαη δηάξθεηαο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απν ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 : ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία (1) εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο 

ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011.   

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011.  

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

Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr), ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011.  

Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., Δπηκειεηήξην Υίνπ), 

ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 : ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΔΣΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

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 ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, 

email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709) θαη θα Θαβαθιή Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716, email: 
elepromitheies@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 ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Θαβαθιή Εαραξψ, 
(ηει.: 22510-36716, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα 

Υαιηκνχξδα Υξηζηίλα θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο (ηει. : 22710-35403, e-mail : 
Ch.Chalimourda@fme.aegean.gr.  

 

 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη 16 ΠεπηεκβξΫνπ 2011 θαη 

ψξα 15:00. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 : ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  
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Ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ ζχκθσλα κε : 

 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. 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286 (ΦΔΘ Α’ 19) « Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

 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. 

 Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 
 

ΑΟΘΟΝ 8 : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

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. 

 

ΑΟΘΟΝ 9 : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

9A : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Νη ΞξνζθΩξνληεο νθεΫινπλ, καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ, λα θαηαζΩζνπλ επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ 
ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ: 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζΫνπ ηεο 
ππνγξαθΪο, ζηελ νπνία ζα 

 αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη  

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

 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.   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. 
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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. 

 

9B : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

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 ηειεπηαΫνπ εμακΪλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο σο Ψλσ Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο 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 θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο Ψλσ αλαθνΫλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηΨ ηελ εκΩξα δηελΩξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΩξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 
επίδνζεο ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 10 : ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 

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

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 : ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

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. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 : ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη 

πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Σκήκα Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 22 ΠεπηεκβξΫνπ 2011, εκέξα 

ΞΩκπηε θαη ψξα 15:00. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε  :  
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ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ :  EΙE_2011_3320/23.08.2011 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ - ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΝ 41, 82100 ΣΗΝΠ 
AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ : 23 ΠεπηεκβξΫνπ 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.  

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα 
αθήζνπλ ίρλε. 

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. 

Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 
θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.  

ΑΟΘΟΝ 13 : ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο (3) επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο 
θαθέινπο. Οη επί κέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, θαη 

ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ,  θαη ηνλ 
ηίηιν ηνπ θαθέινπ.  

Κέζα ζηνλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9Α ηεο παξνχζαο. 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο ελφηεηεο «Πξνζθεξφκελε Σερληθή Τπνζηήξημε – Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» θαη 

«ηνηρεία πξνκεζεπηψλ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο ρσξίο ηηκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 
επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε 
πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55, θ.ν.θ.). ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 6 απφ 29 

ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

Πε πεξΫπησζε ζπλππνβνιΪο κε ηελ πξνζθνξΨ ζηνηρεΫσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηΪξα ε γλσζηνπνΫεζε ησλ νπνΫσλ ζηνπο ζπλππνςΪθηνπο ζα 
Ωζηγε ηα Ωλλνκα ζπκθΩξνληΨ ηνπο, ηφηε ν πξνζθΩξσλ νθεΫιεη λα ζεκεηψλεη επ’ 
απηψλ ηελ Ωλδεημε «πιεξνθνξΫεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηΪξα». Πε αληΫζεηε 
πεξΫπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβΨλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ζπλππνςΪθηνη. Ζ Ωλλνηα ηεο πιεξνθνξΫαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηΪξα αθνξΨ κφλνλ 
ηελ πξνζηαζΫα ηνπ απνξξΪηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθΨ Ϊ εκπνξηθΨ δεηΪκαηα ηεο 
επηρεΫξεζεο ηνπ ππνςεθΫνπ. 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά 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.  

 

13.1.  Ρξφπνο ππνβνιΪο ηερληθΪο πξνζθνξΨο 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ή γηα κέξνο απηψλ ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β΄ ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο.  

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

α.  πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (πίλαθεο ζπκκφξθσζεο) πνπ 

ππάξρνπλ ζην ΚΔΟΝΠ Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηνχο.  

β.  πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

παξαηίζεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηνπο θσδηθνχο θαη ηελ 
πεξηγξαθή θάζε εμαξηήκαηνο ΥΩΡΗ ΑΛΑΦΟΡΑ Δ ΣΗΚΔ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΛΟΚΗΚΑ 

(πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο). Σπρφλ αλαγξαθή νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηνπο 
ζρεηηθνχο πίλαθεο νδεγεί ζε απνθιεηζκφ απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ ππνςεθίνπ.   

 

13.1.1. ΠηνηρεΫα πνςεθΫσλ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα βαζίζεη ηελ θξίζε ηεο αξρηθά ζε πνηνηηθά / πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

επηζχλαςε θπιιαδίσλ απφ ηνλ ππνςήθην, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη φπνπ 
ελδείθλπηαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο.  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, σο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα 

παξαθάησ: 

 Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. Δλψζεηο Υξεζηψλ, ISO, CCITT, ΔΙΟΣ, θιπ), αλαγλσξηζκέλεο 

αξκνδηφηεηαο, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 
ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά standards ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ. 

 Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO ή/θαη κε άιιν, ηζνδχλακν ή αλψηεξν 

απηνχ, πξφηππν πηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 
είδνπο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ή αληίζηνηρεο ηζρχνο έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαζέλα απφ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε δηαζέηεη ζήκαλζε CE.  

Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Πξνζθνξά κε, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ 
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πξνδηαγξαθψλ. Σα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πξνδηαγξαθψλ κε ηε ιέμε 

ΛΑΗ ή κε ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ». Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα 

θξηηήξηα απηά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όπνπ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» δελ ππάξρεη 
ε ιέμε «ΛΑΗ» ή ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ, ε απάληεζε είλαη θαη πάιη ππνρξεσηηθή, αιιά ε κε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ δελ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. Γελ επηηξέπνληαη κνλνιεθηηθέο 
απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε» (NOTED), ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα, (COMPLIED) 

θ.η.ι. 

Δηδηθφηεξα, ε ζηήιε «ΑΠΑΛΣΖΖ» ησλ πηλάθσλ ζα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε αξηζκεηηθφ φξην εθφζνλ ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ ή ππνρξέσζε 

πξνζθέξεηαη ή αλαιακβάλεηαη απ΄ απηνχο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπκπιεξσζεί κε ηελ έλδεημε 
«ΟΥΗ». ε πεξίπησζε πνπ κέλεη θελή ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη «ΟΥΗ». 

Σέινο, ζηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ» γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή ζε ζειίδα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 
ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ή εγγξάθσλ ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή απνζαθελίδνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπ ηεο ζηήιεο «ΑΠΑΛΣΖΖ». Οη παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα ζα γίλνληαη κε ηελ κνξθή αξηζκεκέλσλ 

πξνζζεθψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο καδί κε ην φλνκα ή ηνλ θσδηθφ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηεο 
ζειίδαο θιπ. Οη ίδηνη θσδηθνί αξηζκνί ζα αλαθέξνληαη θαη ζηα εγρεηξίδηα ή ζε θσηνηππίεο ηκεκάησλ 

ηνπο, αλ είλαη νγθψδε.  

Σα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη φια ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα ζα πεξηέρνληαη ην θαζέλα 

μερσξηζηά ζε δηθφ ηνπ αξηζκεκέλν κε θσδηθφ παξάξηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφ επξεηήξην 

ησλ θσδηθψλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ παξαπνκπψλ. Αλ ππάξρεη αζάθεηα ή ανξηζηία, εξκελεχεηαη 
ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δελ ππνρξενχηαη λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν αλ ε παξαπνκπή πνπ ππάξρεη είλαη ιαλζαζκέλε. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ 
κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ή ησλ 

πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν κε 
εθείλνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην έγγξαθν αληίηππν πνπ θέξεη ηελ 

έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

 

13.1.2. ΘαηαγσγΪ ησλ πξνζθεξνκΩλσλ πιηθψλ θαη δΪισζε ηεο επηρεΫξεζεο θαηαζθεπΪο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 
 

Ο ππνςήθηνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα επηζπλάςεη ππεχζπλε δήισζε 

πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. 
Πξνζθνξά, ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Όηαλ ν ππνςήθηνο δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

ζηελ πξνζθνξά δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλάςεη θαη ππεχζπλε 
δήισζε πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε, ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε 
κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη 

απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ππέξ ηνπ νπνίνπ, έγηλε ε απνδνρή. 
Πξνζθνξά, ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, 
πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
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πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
Πξηλ θαη κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη΄αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο, πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε, ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Θαη΄εμαίξεζε, 
πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγαζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ νξηζηηθνχ 
πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / 

Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
 

13.1.3. ΚΩξνο Β΄: Ξξνζθεξφκελε ΡερληθΪ πνζηΪξημε – Δγγχεζε ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη αλαιπηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο δσξεάλ εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ, πνπ πξνζθέξεη (≥ ησλ 2 εηψλ αλά κεράλεκα). Δπίζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε 
δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν ππνςήθηνο λα παξάζρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (ηερληθή ππνζηήξημε, 

αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) ζήκεξα θαη γηα κηα 10εηία απφ ηελ πξνκήζεηα. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη εληφο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο λα θαηαζέζεη : 

 
1. Βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ (ή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θάζε είδνπο) φηη ζα κπνξεί λα 

επεκβαίλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εληφο δχν 

(2) σξψλ απφ ηελ ηειεθσληθή ή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ, είηε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο 
κε δαπάλεο ηνπ, είηε κεηαγελέζηεξα κε δαπάλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
 

2. Τπνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνξξίςεσο, δήισζε - εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - δσξεάλ 

ζπληήξεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πεξίνδν εγγχεζεο, απηφ ζα ιεθζεί 

ζεηηθά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο.  
 

3. Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο – δσξεάλ ζπληήξεζεο, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε θαη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ζεξαπεία θάζε ειαηηψκαηνο πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηoλ εμνπιηζκφ (ζηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, 

δηακνλήο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο νξγάλνπ), εθηφο εάλ απηφ απνδεδεηγκέλα 
πξνέξρεηαη απφ αηηία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε 

ζρεδίαζε. 

 
4. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο - δσξεάλ ζπληήξεζεο, παξνπζηαζηνχλ 

επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο ζε θχξηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία νθείινληαη ζε 
θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή θξπκκέλα ειαηηψκαηα, ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ηα θχξηα απηά κέξε κε άιια θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 
ηελ πεξίπησζε απηή αλαλεψλεηαη ε δηάξθεηα εγγχεζεο θαη δσξεάλ ζπληήξεζεο, κε λέα 

εκεξνκελία έλαξμεο, ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο ησλ θχξησλ κεξψλ. 

 
5. Δάλ ζθάικα ζηε ζρεδίαζε πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηκήκαηνο 

απηνχ, ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο εγγχεζεο 
- δσξεάλ ζπληήξεζεο επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

 

Ο εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη απφ ειάρηζηε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη : 

 Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ ζα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 
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 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη κεηαγελέζηεξα γηα κηα 10εηία, επαξθέο απφζεκα 

αληαιιαθηηθψλ. 

 Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο γηα 

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ 
Σαρπδξνκείνπ (Email), αιιά θαη κε επηηφπηα επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ, ρσξίο 

θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.. 
 Κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (δηθαίσκα ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο) γηα 

ηελ επίιπζε/ παξαθνινχζεζε πξνβιεκάησλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηξίηνπο 

(π.ρ. επίζεκνπο ζπλεξγάηεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξφζσπνπο ή άιιν) πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ην δειψζεη κε επηζηνιή ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε απηή. 
 

Όιεο νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο παξέρνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
εξγαζίκσλ εκεξψλ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00-17:00). Γηα ηηο αξγίεο, ε ππνζηήξημε παξέρεηαη κεηά 

απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία. Ζ ηειεθσληθή απφθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ είλαη κέζα ζε δχν (2) ψξεο απφ ηελ 

θιήζε ή ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.  
 

13.2.  Ρξφπνο ππνβνιΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

νη νπνίνη ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. ηνπο πίλαθεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο 
θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. 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. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ, φια ηα απαηηνχκελα κηθξνεμαξηήκαηα 

θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νξηζηηθφ πξνκεζεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Ζ ηηκΪ ρσξΫο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβΨλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΝηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ πνπ ππεξβαΫλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπΨλε αλΨ εΫδνο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη 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». 

 

ΑΟΘΟΝ 14 : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

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. 
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ΑΟΘΟΝ 15 : ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

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 Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Σερληθή 
φζν θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16: ΡΗΚΔΠ  

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, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α., 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. 

ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 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 δελ δηθαηνχληαη, θαηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο 
ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 17 : ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ KAI ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

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

ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ 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: 

 

ΠηΨδην 1: ΑπνζθξΨγηζε εληαΫνπ ΘπξΫσο ΦαθΩινπ θαη ηνπ ΦαθΩινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

ΠπκκεηνρΪο θαη Ωιεγρνο απηψλ 
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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 δχν ζθξαγηζκέλνη επηκέξνπο θάθεινη, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εληαίν θπξίσο θιεηζηφ θάθειν θαη 

πεξηέρνπλ ηελ ηερληθή θαη 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 δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 
κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ππνςεθίσλθαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

 

ΠηΨδην 2: ΑπνζθξΨγηζε θαθΩινπ ηερληθΪο πξνζθνξΨο θαη Ωιεγρνο / αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, θαη εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί θαλείο απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο, ηελ ίδηα κέξα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο Σερληθήο Πξνζθνξάο απηψλ, κε ηελ 

ζεηξά αξηζκήζεσο ηνπο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο δείμεη φηη δελ παξαβηάζηεθε ε απνζθξάγηζή ηνπο θαη 

κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

Οη επηκέξνπο θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε 
απηνχο ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζηνχλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Γηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε ζπλερφκελεο θιεηζηέο 
ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ : 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Σηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο. 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηε βαζηθή βαζκνινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 17.1 ηεο παξνχζεο,  

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο 

θαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, γηα λα 
δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Σπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα 
θάζε κηα απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ε πξνζθνξά ζην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: 

 Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

 Παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απαξάβαηνη φξνη ή ζαλ 

απαηηήζεηο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  
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Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ 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 σο απαξάδεθηεο. ε θακία πεξίπησζε νη 

ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. 
Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. ην πξαθηηθφ πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε 
πξνζθνξά ε αμηνιφγεζε ηεο θαη επηπιένλ γηα θάζε θξηηήξην, ν βαζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη ν βαζκφο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ, 
θαζψο θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. ην ίδην πξαθηηθφ θαηαρσξνχληαη θαη 

ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απνξξηπηέεο, φπνπ αλαιχνληαη γηα θάζε κηα απφ απηέο, νη 

αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο. 

Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΠηΨδην 3 ΑπνζθξΨγηζε επηκΩξνπο θαθΩινπ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο θαη Ωιεγρνο / 

αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ – ηειηθΪ αμηνιφγεζε / θαηΨηαμε πξνζθνξψλ 

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 ζηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα 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 

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 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 ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 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.  

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ππνινγίδεη ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ζχγθξηζεο Ι ησλ 

πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.2. ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε 
πγθξηηηθφ Πίλαθα Θαηάηαμεο Πξνζθνξψλ αλά είδνο. Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ πίλαθα απηφλ 

γίλεηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο αλεγκέλεο ηηκήο ζχγθξηζεο Ι. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, 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/ηνπο ππνςήθην/νπο ζην αξκφδην φξγαλν 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  
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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/ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ, νθείιεη/ 

νπλ λα ππνβάιεη/νπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9Β ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

 

17.1  ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ Βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο “Θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη 

ζπληειεζηψλ”, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

ΝΚΑΓΑ Α΄ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ  

Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Α.1 πκθσλία πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 
70% 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Α΄ 70% 

ΝΚΑΓΑ Β΄ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΘΑΗ ΘΑΙΤΖ  

Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Β.1 
Πνηφηεηα θαη φξνη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο / δσξεάλ 

ζπληήξεζεο 20% 

Β.2 
Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο (Service) κεηά ηελ πψιεζε θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο  εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη 

εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

10% 

ΠΛΝΙΝ       ΝΚΑΓΑΠ Β΄ 30% 

ΠΛΝΙΝ       Α+ Β ΝΚΑΓΥΛ 100% 

 

Ζ βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

 Σν ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη 
κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο 
είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ. 

 

17. 2 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

αλά είδνο.  

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν : 
 

Σηκή Πξνζθνξάο  

ρσξίο ΦΠΑ 
Ι = --------------------------------------- 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία  

ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
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Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν ιφγν Ι. 

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

18.1.  Θαηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ/ψλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9Β, 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/ ησλ θαθέινπ/σλ δηθαηνινγεηηθψλ 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 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/ηνπο ππνςήθην/νπο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Όηαλ ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

επφκελν ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα κε βάζε ηελ αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο Ι, δειαδή ζηνλ ππνςήθην, 

πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ηελ 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 

ή έρεη θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε 
ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο Ι θ.ν.θ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 
αθπξψλεηαη.    

 

18.2.  Θαηαθχξσζε 

ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ σο ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ θαη εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ 

πιηθφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαλνκή ηεο πξνκήζεηαο. Αλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ 
ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο νξηζηηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη 

θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη ππνςήθηνη πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο.  

Ο/νη ππνςήθηνο/νη απνδέρεηαη/ληαη 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.   

 

18.3.  ΑλαθνΫλσζε Θαηαθχξσζεο – ΑλΨζεζεο – πνγξαθΪ Πχκβαζεο 
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ηνλ/νπο νξηζηηθφ/νχο πξνκεζεπηή/έο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 

 Πεξηγξαθή είδνπο  

 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/νη νξηζηηθφο/νί πξνκεζεπηήο/έο, ππνρξενχηαη/ληαη λα πξνζέιζεη/νπλ 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/νη ππνςήθηνο/νη 
κπνξεί/νχλ λα πξνζέιζεη/νπλ 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 νξηζηηθφο 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. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά κφλνλ ε αληηθαηάζηαζε είδνπο ην νπνίν είρε αξρηθά 
πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη έσο ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πάςεη λα 

θαηαζθεπάδεηαη ή/θαη έρεη απνζπξζεί απφ ην εκπφξην. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ 

εθφζνλ ην είδνο αληηθαζίζηαηαη απφ λεψηεξν κνληέιν, πνηνηηθά ίδην ή αλψηεξν απφ πιεπξάο 
ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην αξρηθά πξνζθεξφκελν, ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο ηεο 

εγγχεζεο ηνπ, θαη δελ ζπληζηά αιιαγή ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Οπνηαδήπνηε φκσο, 
ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 19 : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

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).  

 

ΑΟΘΟΝ 20 : ΔΓΓΖΠΔΗΠ - ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΝΙΔΠ 

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

λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα 
απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  
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Κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ, πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, 

ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο εηαηξηψλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ 

φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο. 

 

20.1. ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ο/νη νξηζηηθφο/νί πξνκεζεπηήο/ηεο ππνρξενχηαη/ληαη λα πξνζθνκίζεη/ζνπλ Γξακκάηην Παξαθαηαζήθεο 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ζχκθσλε 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΚΔΡΟΤ Β’ : ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, πξν Φ.Π.Α., σο εγγχεζε γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ 
θαη ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 21 : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ/νπο πξνκεζεπηή/εο ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ 
ηηκνινγίσλ ηνπ/σλ ηδίνπ/σλ 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.  

Σνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο δελ βαξχλεη/νπλ θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ 
επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο 

επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΔΘΡΔΙΥΛΗΠΚΝΠ – ΦΝΟΝΗ – ΓΑΠΚΝΗ 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ, πνπ ζα παξαδψζεη, ειεχζεξα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, 

ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452). 

Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο 

πξνκεζεπηή/εο. 

 

ΑΟΘΟΝ 23 : ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΗΓΥΛ 

23.1. Ρφπνο θαη ρξφλνο παξΨδνζεο 

Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 

45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452) θαη ζε αίζνπζεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πξνκήζεηαο. 

 
Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 
 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Θνπληνπξηψηνπ 45, Υίνο 82100, ηει. 22710 35452, 
fax 22710 35429, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνλ αλσηέξσ 

εμνπιηζκφ. 
 

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

κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ/νπο κεηνδφηε/εο πξνκεζεπηή/εο. 

 
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 Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ δηελέξγεηα 

καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 
 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν κεηά ηελ δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Ο 
πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 24 : ΘΟΥΠΔΗΠ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ – ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ 

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. Θπξψζεηο κε ηΪξεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο 

Ζ παξάδνζε ρξνληθά νξηνζεηείηαη κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/έο. Αλ παξέιζεη ε 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 ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο απηνχ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

24.2. Έθπησζε πξνκεζεπηΪ 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην/νπο 

ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/εο, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο/νη δελ 
εθπιεξψλεη/νπλ εγθαίξσο θαη εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη/νπλ πιεκκειψο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ/ηνπο ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη/νπλ 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. 

 

ΑΟΘΟΝ 25: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 

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. 

 

ΑΟΘΟΝ 26 : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

26.1  Δθρψξεζε ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκΨησλ  
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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.    ΑλσηΩξα βΫα  

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 ΔηδηθΪο πεξεζΫαο ΓηαρεΫξηζεο 

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

 

Δπηζπλάπηνληαη :  

ΚΔΟΝΠ Β΄: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΥΟΗΠ ΡΗΚΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

 
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
 

 

ΘαζεγΪηξηα 
ΑγγειηθΪ Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ 
ΞαλεπηζηεκΫνπ ΑηγαΫνπ 

Ξξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 
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ΚΔΟΝΠ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

 
Α. ΡερληθΩο πξνδηαγξαθΩο 

Όπσο ζηνπο Πίλαθεο πκκφξθσζεο. 
Ζ νξγάλσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε κνξθή πηλάθσλ έγηλε γηα νκνηνκνξθία ζηε ζχληαμε θαη 

ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη, 

επνκέλσο, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο πίλαθεο ζπκπιεξσκέλνπο θαη κε 
πιήξεηο αηηηνινγήζεηο κέζσ παξαπνκπψλ ζε ζρεηηθά εγρεηξίδηα ή έγγξαθα. Απιή θαηάθαζε ή 

επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο κηαο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά 
ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. 

 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ εκπεξηΩρνληαη αλαθνξΩο εκπνξηθψλ ζεκΨησλ, δηπισκΨησλ 

επξεζηηερλΫαο Ϊ ηχπσλ Ϊ αλαθνξΩο νξηζκΩλεο θαηαγσγΪο Ϊ παξαγσγΪο, δχλαηαη λα 

πξνζθεξζνχλ νη ζπγθεθξηκΩλνη ηχπνη Ϊ ηζνδχλακνη. 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Α/Α ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΟΝΚΖ-
ΘΔΡΖ 

ΞΑΟΑ-

ΞΝΚΞΖ 

1 ΞαικνγξΨθνο πςειΪο 
ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςΫαο 

   

 Αξ. ΚνλΨδσλ: 1    

1.1 Δμσηεξηθή Κνξθή  Πάγθνο   

1.2 Δχξνο δψλεο 500 MHz   

1.3 Τςειφ αλαινγηθφ εχξνο δψλεο  1 GHz   

1.4 Τςειφ εχξνο δψλεο backplane  Σνπιάρηζηνλ PCI   

1.5 Αξηζκφο θαλαιηψλ (κνλά ή 

ηαπηφρξνλα) 

 4 ch   

1.6 Κέγηζηνο ξπζκφο 

δεηγκαηνιεςίαο ελφο θαλαιηνχ 

 5 GS / s   

1.7 Τςειφο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο  2 GS / s   

1.8 Κέγηζην κήθνο θαηαγξαθήο 400 Kp / s   

1.9 Αθξίβεηα ADC 8 bits   

1.10 Διάρηζηε θάζεηε επαηζζεζία 1 mV / div   

1.11 Κέγηζηε θαηαθφξπθε επαηζζεζία 10 V / div   

1.12 Θαζπζηέξεζε θαλαιηνχ ζε 

θαλάιη 

25 ns   

1.13 Υξφλνο αλφδνπ 800 ps   

1.14 Αληίζηαζε  εηζφδνπ 1 Mohm   

1.15 Αληίζηαζε εηζφδνπ 

(αλαπιεξσκαηηθή) 

50 Ohm   

1.16 Κέγηζηε ηάζε εηζφδνπ 150 V   

1.17 Γηάθξηζε ρξφλνπ (ρακειφηεξε) 200 ps / div – 40 s/div   

1.18 Πεγή ζθαλδαιηζκνχ (trigger) Δμσηεξηθή, Δζσηεξηθή   

1.19 Διάρηζην Holdoff ζθαλδαιηζκνχ  12 s   

1.20 Δπαηζζεζία ζθαλδαιηζκνχ 400 mV   

1.21 Κέγεζνο νζφλεο 20 εθαηνζηά   

1.22 Ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο 

 

Dot, Infinite Persistence, 

Intensified 
Samples, Variable 

Persistence, Vector   

  

1.23 Σχπνο ζπλδεηήξα ζην DUT BNC   

1.24 Θχξεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ   

 

DB15, DB9, IEEE488.2, 

Parallel, PS-2, RJ45, USB 
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1.25 Δμσηεξηθφ  video  out ΛΑΗ   

1.26 Γπλαηφηεηα λα ζπγρξνλίδεηαη κε 

έλαλ εμσηεξηθφ ρξνληζκφ 

ΛΑΗ 

 

  

1.27 Τςειή ηαρχηεηα επεμεξγαζηή κε 
ηνπο νδεγνχο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ  

ΛΑΗ 
 

  

1.28 Τςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν 

ΛΑΗ   

1.29 Κεηξήζεηο Θπκαηνκνξθήο    Amplitude –Amplitude, 

High, Low, Max, Min, Peak-

Peak, Mean, Cycle Mean, 
RMS, Cycle RMS, Positive 

Overshoot, Negative 
Overshoot 

 Time – Rise Time, Fall 

Time, Positive Width, 

Negative Width, Positive 
Duty Cycle, Negative Duty 

Cycle, Period, Frequency, 
Delay 

  Combination – Area, 

Cycle Area, Phase, Burst 

Width 

  Histogram-related 

(optional) – Waveform 

count, Hits in box, Peak 

hits, Median, Maximum, 
Minimum, Peak to Peak, 

Mean (µs), Standard 
Deviation (sigma), µ+1 

(sigma), µ+2 (sigma), µ+3 
(sigma) 

 

  

1.30 Δπεμεξγαζία θπκαηνκνξθήο / 
καζεκαηηθά 

  Arithmetic – Add, 

subtract, multiply, divide 
waveforms. 

  FFT – Magnitude 

  Vertical Units – 

Magnitude: Linear, dB, 

dBm. 

  Window Functions – 

Rectangular, Hamming, 

Hanning, Kaiser-Bessel, 

Blackman-Harris, Gaussian 
 

  

1.31 Δγγχεζε ≥2 έηε   

2 Πχζηεκα δηειεθηξηθΪο 
θαζκαηνζθνπΫαο 

παξαθνινχζεζεο βαζκνχ 

πνιπκεξηζκνχ ξεηηλψλ κε 
δηαςεθηαθνχο αηζζεηΪξεο 

 

  

 Αξ. ΚνλΨδσλ: 1    

2.1 ΓελλΪηξηα ζΪκαηνο 
(ελαιιαζζφκελε ηΨζε) 

 
  

2.1.1 Αξηζκφο θαλαιηψλ εμφδνπ 2   

2.1.2 Κέγηζηε ηάζε εμφδνπ 10 V   

2.1.3 Αθξίβεηα ηάζεο εμφδνπ 2 κV   

2.1.4 Αθξίβεηα DAC 16 bits   
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2.1.5 Δχξνο ζπρλφηεηαο εμφδνπ γηα 
έλα θαλάιη ή γηα φια ηα θαλάιηα 

1 mHz – 200 kHz 
  

2.1.6 Κέγηζηε αληίζηαζε εμφδνπ 1 Ω   

2.2 ΤεθηνπνΫεζε ζΪκαηνο 
(ελαιιαζζφκελε ηΨζε) 

 
  

2.2.1 Αξηζκφο θαλαιηψλ εηζφδνπ (κνλά 

ή ηαπηφρξνλα) 
8 

  

2.2.2 Θιίκαθεο ηάζεο εηζφδνπ 1 V έσο 10 V   

2.2.3 Αθξίβεηα ηάζεο εηζφδνπ 400 κV   

2.2.4 Αθξίβεηα ADC 16 bits   

2.2.5 Κέγηζηε αλάιπζε ηάζεο εηζφδνπ 20 κV   

2.2.6 Κέγηζηνο ξπζκφο 

δεηγκαηνιεςίαο αλά θαλάιη 

1 ΚS / s   

2.3 Ππλνιηθφ ζχζηεκα    

2.3.1 Γηάηαμε πλαξκνιφγεζε 

εμνπιηζκνχ ζε απηφλνκε 

θνλζφια πνπ κπνξεί λα 
ζπλδεζεί κε Ζ/Τ 

  

2.3.2 Δπηθνηλσλία κε Ζ/Τ USB ή TCP/IP ή serial   

2.3.3 πλδέζεηο δηειεθηξηθψλ 
αηζζεηήξσλ 

BNC ζε θαηάιιειν πάλει   

2.3.4 Αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

δηειεθηξηθψλ αηζζεηήξσλ 

4   

2.4 Ινγηζκηθφ ιεηηνπξγΫαο    

2.4.1 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Οδεγνί ζπζηεκάησλ 

ζήκαηνο εηζφδνπ-εμφδνπ, 
εθηέιεζε θχθινπ 

ζπρλνηήησλ επηιεγκέλνπ 
εχξνπο, ππνινγηζκφο θαη 

γξαθηθή παξάζηαζε 

θπκαηνκνξθψλ θαη 
ηδηνηήησλ (θέξδνο – θάζε, 

εκπέδεζε, ρσξεηηθφηεηα – 
αληίζηαζε) 

  

2.4.2 
πκβαηφηεηα 

National Instruments 

LabView v.2010 

  

2.5 ΑηζζεηΪξεο γηα κΩηξεζε 
βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ 

 
  

2.5.1 
Σχπνο αηζζεηήξσλ 

 

Γηειεθηξηθνί δηαθεθηαθνί 
(interdigital) αηζζεηήξεο 

ηχπνπ επίπεδνπ ππθλσηή 

  

2.5.2 
 

 

Τπφζηξσκα αηζζεηήξσλ 

 

Κνλσηηθφ εχθακπην πιηθφ 
κε ειεθηξηθή απνκφλσζε 

(R>10 GΩ) ζε 

ζεξκνθξαζίεο έσο 120νC 

  

2.5.3 Κέγηζηε δηαςεθηαθή απφζηαζε 

(interdigital distance) 
αηζζεηήξσλ 

400 κm 

  

2.5.4 Κέζνδνο ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ 

κε νκναμνληθά θαιψδηα 

πγθφιιεζε (soldering) 

πάλσ ζε θαηάιιεια pads 

  

2.5.5 Αξηζκφο αηζζεηήξσλ  50   

2.6 Δγγχεζε ≥2 έηε   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η  : ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
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ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 
ΓΑΞΑΛΖ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΚΖ 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ 
Φ.Ξ.Α (€) 

1 Παικνγξάθνο πςειήο ζπρλφηεηαο 
δεηγκαηνιεςίαο 

1 15.000,00 

2 χζηεκα δηειεθηξηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο παξαθνινχζεζεο 
βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ ξεηηλψλ κε 

δηαςεθηαθνχο αηζζεηήξεο 

1 11.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 26.000,00 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΥΟΗΠ ΡΗΚΔΠ 

Α/Α ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

   

   

 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΝ 
(ΞΟΝ 
ΦΞΑ) 

ΦΞΑ  ΠΛΝΙΝ 
(ΚΔ 

ΦΞΑ) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

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

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

Σαρ. Γ/λζε ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 

 

 Δπξψ.................................…  

Ξξνο 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΑΛΑΘΔΠΖΠ /ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ  

ΙΝΦΝΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ, ΘΡΖΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
811 00, ΚΡΗΙΖΛΖ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ..................ΔΟΥ..........…….. 

 

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 ζχκβαζεο 
………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. 

………………………… γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη 

Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο 
Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN» ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 
(αξηζ. πξση. δηαθήξπμεο EΙE_2011_3320/23.08.2011). 

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........................................... (ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κήλεο 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

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. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 25 απφ 29 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V:ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

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, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απφ χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε 

Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 75% θαη απφ Δζληθή πκκεηνρή θαηά 25% (αξ. πκβνιαίνπ FP7-
NMP-2009-SME-3-246256), είρε πξνθεξχμεη ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 

π.κ., πξφρεηξν δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 53/31.05.2011, Θέκα 12.v) ν νπνίνο θεξχρζεθε άγνλνο, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 56/28.07.2011, ζέκα 10vi ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

  

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε επαλαιεπηηθφ πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (Απφθαζε ηεο Δηδηθνχ Δπηακεινχο 

Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 56/28.07.2011, ζέκα 11.i) ζην πιαίζην 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε 
Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN» ην 

νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256), πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ είθνζη έμη επξψ (26.000,00€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 
Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε αξηζκ. πξση. : δηαθήξπμεο EΙE_2011_3320/23.08.2011, δηεμήρζε 

θαλνληθά ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 
ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Θνπληνπξηψηνπ 41, 2νο φξνθνο) ζηε Υίν.  

 

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

A/A ΔΞΥΛΚΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

1    

2    

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (πλεδξίαζε ../………….2011 

ζέκα ……), κέξνο ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηελ 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ......................................... 

επξψ θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

 
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 εμνπιηζκνχ, φπσο απηφο αλαγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.2. «Πίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ» θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε 

ηνπο πην θάησ φξνπο : 
 

ΑΟΘΟΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ - ΡΗΚΖ- ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 26 απφ 29 

 

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

πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα θαη ηηκή, ζχκθσλα : α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ ζηνλ πίλαθα 
ηνπ άξζξνπ 1.2. «Τπφ Πξνκήζεηα Δίδνπο» θαη β) κε ηελ αξηζκ. πξση. ..........νηθνλνκνηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 

1.2. Πίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ : 

 

 

1.3. Ο εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε δαπάλεο ηνπ 

πξνκεζεπηή, απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ. Απαηηείηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία 
θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απαηηείηαη ε 

δσξεάλ πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία 
δηεηία απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

1.4. Ζ ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ............................................... 

επξψ θαη .................................. ιεπηψλ (………………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ..........................επξψ θαη .......................... 

ιεπηψλ (………,..€) θαη βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ζ 
ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ................................................επξψ θαη 

..................................... ιεπηψλ (………………..,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
1.4.  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζα θαιπθζεί απφ ηελ θαηεγνξία «Πξνκήζεηα 

Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα 

Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ 
Τιηθψλ / COEUS-TITAN, ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ 

Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-
246256) . 

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

1.5. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε απφ 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ, φια ηα απαηηνχκελα 

κηθξνεμαξηήκαηα θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 
1.6. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα 

κέρξη ηελ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452), ζε ρψξνπο, πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο.  
 

ΑΟΘΟΝ 2. ΣΟΝΛΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 27 απφ 29 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη κέρξη θαη είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο απν ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 3.  ΔΓΓΖΠΖ  

3.1 Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηνπο ρξφλνπο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2.  

Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 
απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ζεξαπεία θάζε ειαηηψκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε ζρεδίαζε. 
 

3.2.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο παξνπζηαζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο 
ζε θχξηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή θξπκκέλα 

ειαηηψκαηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα 

ηα θχξηα απηά κέξε κε άιια θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. ηελ πεξίπησζε απηή αλαλεψλεηαη 
ε δηάξθεηα εγγχεζεο, κε λέα εκεξνκελία έλαξμεο, ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο ησλ 

θχξησλ κεξψλ. 
Δάλ ζθάικα ζηε ζρεδίαζε πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηκήκαηνο 

απηνχ, ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο εγγχεζεο 

επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 
 

3.3. Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη : 
 Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ ζα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ΄φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη γηα κηα 10εηία, επαξθέο απφζεκα 
αληαιιαθηηθψλ. 

 Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο γηα 

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Σαρπδξνκείνπ (Email), αιιά θαη κε επηηφπηα επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ. 
 Κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (δηθαίσκα ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο) γηα 

ηελ επίιπζε/ παξαθνινχζεζε πξνβιεκάησλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηξίηνπο 

(π.ρ. επίζεκνπο ζπλεξγάηεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξφζσπνπο ή άιιν) πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ην δειψζεη κε επηζηνιή ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε απηή. 
 

3.4. Όιεο νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00-17:00). Γηα ηηο αξγίεο, ε ππνζηήξημε παξέρεηαη 

κεηά απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία. Ζ ηειεθσληθή απφθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή είλαη κέζα ζε δχν (2) ψξεο 
απφ ηελ θιήζε ή ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

 

3.5. πνρξεψζεηο πξνκεζεπηΪ 
 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο εγγχεζεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ εγγχεζε 

παξέρεηαη εθφζνλ ε βιάβε πξνήιζε απφ θαλνληθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη φρη απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (π.ρ. θαθφο ρεηξηζκφο, πηψζε, θσηηά, ζεηζκφ, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, 
θ.α.) 

 Γελ θαιχπηνληαη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε αλαισζίκσλ, ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Γελ θαιχπηνληαη βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή κέξνπο απηνχ, πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε αληίζεηε 

ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ. 
 

ΑΟΘΟΝ 4.  ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ (ΡΝΞΝΠ, ΡΟΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ) 
4.1. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ, εληφο, ην 

αξγφηεξν, πελήληα (50) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 28 απφ 29 

4.2.  Ο πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο, ηει. 22710 35430, fax 22710 35499, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ. 
4.3. Σελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηήζεη Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ πξνκεζεπηή.   
4.4. Ο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ ή ην ινγηζκηθφ πνπ ζα παξαιεθζεί. 

4.5. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ δηελέξγεηα 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 

4.6. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ 
δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία δηάξθεηαο 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 
 

ΑΟΘΟΝ 5.  ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

5.1. 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 ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 
ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ, 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 

εμνπιηζκνχ, 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. 

5.2. 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. 
5.3. Γηα ηελ απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α’ 150).   
5.4. 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. 

 
ΑΟΘΟΝ 6.  ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΔΞΗΒΝΙΖΠ ΘΟΥΠΔΥΛ - ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ   

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. 

 
ΑΟΘΟΝ 7.  ΞΙΖΟΥΚΖ (ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ) 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο 

παξνχζαο θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ηδίνπ, θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 

 
Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

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

ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Λ. 2187/94 (ΦΔΘ 16Α/8.02.1994). Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 
ΑΟΘΟΝ 8. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ EΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 29 απφ 29 

Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ ………….. 

θαη εκεξνκελία ………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ηεο …………………………………………. πνζνχ 10% ηεο θαζαξήο αμίαο, δειαδή 
…………………………………………………. (…………€).  

Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα έμη (36) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
ΑΟΘΟΝ 9.  ΑΙΙΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

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.  

 

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. 

 

 
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 
 

Γηα ην  

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο     

Γηα ηελ εηαηξεία 

 

  

  

  

Θαζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 
Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
Πξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 

 

 

 

 


