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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕ∆Ε», στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:30, θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πληροφορικής με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 52/20.04.2011 θέμα 11vi) στα 
γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής 
Μονάδας Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Ερμούπολη) στη Σύρο. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ 

Πρόχειρος ∆ιαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πληροφορικής με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας. 

Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την κατηγορία 5 του έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕ∆Ε» και συγκεκριμένα 
από τον προϋπολογισμό «∆απάνες για βελτίωση υποδομών, ενίσχυση εξοπλισμού του Τμήματος». 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα αναφερόμενα στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β’ και του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και του/των μειοδότη/ων θα 
υπογραφεί/ουν σύμβαση/εις. Η διάρκειά της θα είναι μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στις 21 Οκτωβρίου 2011. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε μία (1) εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας 
στις 21 Οκτωβρίου 2011. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον/τους οριστικό/ους 
προμηθευτή/ές. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 21 Οκτωβρίου 2011. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (Ε.Β.Ε.Α., Επιμελητήριο Σύρου), 
στις 21 Οκτωβρίου 2011. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Κωνσταντινουπόλεως 1-2) στην Ερμούπολη Σύρου, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα ∆άφνη Βέλλη (τηλ. 2281097001, email: 
dvelli@aegean.gr), καθώς και από την υπάλληλο κα Γεωργία Καλογεράκη (τηλ. 2281097003, email: 
geka@aegean.gr). Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, στη 
Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Ζαχαρώ Καβακλή, τηλ. 
2251036716 ή 22510-36742 και κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036729 ή 2251036765, email: 
elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709.  
 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο Χαράλαμπο Αλιφιέρη, τηλ.: 2281097044, email: 
babis@aegean.gr, fax : 2281097059.  

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι 27 Οκτωβρίου 2011 και 
ώρα 15:00. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα Α.Ε.Ι όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.8.1996 (Φ.Ε.Κ.  Β΄ Αρ. 
φύλλου 826/10.09.1996), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του 
άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2286 (ΦΕΚ Α’ 19) « Προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- 
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης ∆εκεμβρίου 2007 (L335)». 

4. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΛ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». 

5. Το Π.∆. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και εργασιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005. 

6. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή 
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 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους 
που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

και τα οποία: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας 

- που ασχολούνται με την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία συναφών με το αντικείμενο 
της παρούσας διακήρυξης ειδών 

Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις προσφερόντων, κοινοπραξίες, ή υπό 
σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού 
προσφορά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος 
χωριστά. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέλη ευθύνονται έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των 
προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 
εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα 
στο σύνολό της. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 
σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 
υποψηφίους.  
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Όλοι 
οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει 
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών  προς το 
∆ημόσιο. 

2. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

9A: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, στην οποία θα 

 αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν  

 δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης 

 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος: 

Α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Β. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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Γ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

∆. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Ε. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους       

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), 
που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. 

4. Συμπληρωμένο τον Πίνακα I.2: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, των προς 
προμήθεια ειδών ως προς τη στήλη «Περιγραφή Ειδών», ως προς τη στήλη «Επιχειρηματική 
Μονάδα Κατασκευής» και ως προς την στήλη «Τόπος Εγκατάστασης Επιχειρηματική Μονάδα 
Κατασκευής», σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το απαιτούμενο είδος σε δική του 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο είδος και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης  απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας,  η οποία να αναφέρει ότι η κατασκευή των  προσφερομένων  ειδών  θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
παρ.3 του Π.∆. 118/2007. 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν, και τα παρακάτω: 

• Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 
ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισμένης 
αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων και 
η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα οποία πρέπει να πληρούν. 

• Τυχόν πιστοποιητικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή/και με άλλο, ισοδύναμο ή ανώτερο 
αυτού, πρότυπο πιστοποίησης που αφορούν τον κατασκευαστή του κάθε προσφερόμενου 
είδους. 

• Πιστοποιητικό ή αντίστοιχης ισχύος έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι καθένα από τα 
προσφερόμενα είδη διαθέτει σήμανση CE.  

 

9B: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
οφείλει να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ανακοίνωσης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 
Α΄290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της άνω ανακοίνωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 
άνω ανακοίνωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 

1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξης και να φέρουν τη σφραγίδα και 
την υπογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και θα έχουν την κάτωθι μορφή:  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  EΛE_2011_4031/21.10.2011 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1-2, 84100 ΣΥΡΟΣ 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011, ώρα 13:30  
 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προμηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται 
υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα 
αναγραφόμενα στο άρθρο 9Α της παρούσας. 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του 
ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στην οποία τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στις ενότητες 
«Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» και «Στοιχεία 
προμηθευτών» της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω 
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής χωρίς τιμές, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για 
ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, 
στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση 
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές 
προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον 
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του υποψηφίου. 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του 
ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου, στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής 

Τεχνική Προσφορά   

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 
προσφορά και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένα τους υποφακέλους 
και όλα τα έγγραφα στοιχεία της προσφοράς.  
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13.1.  Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών ή για μέρος αυτών σύμφωνα με τα 
στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β’ της 
παρούσας διακήρυξης.  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

α.  Συμπληρωμένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συμμόρφωσης) που 
υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις 
που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης με τους κωδικούς και την 
περιγραφή κάθε εξαρτήματος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ 
(πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές). Τυχόν αναγραφή οικονομικών μεγεθών στους 
σχετικούς πίνακες οδηγεί σε αποκλεισμό από το διαγωνισμό του προσφέροντα.   

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της αρχικά σε ποιοτικά / ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η 
επισύναψη φυλλαδίων από τον υποψήφιο, που παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα και όπου 
ενδείκνυται λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των περιφερειακών θα αποτελέσει 
στοιχείο αξιολόγησης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση. Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών με τη λέξη 
ΝΑΙ ή με ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα 
κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει 
η λέξη «ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη 
ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. ∆εν επιτρέπονται μονολεκτικές 
απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, (COMPLIED) 
κ.τ.λ. 

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους 
με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με αριθμητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση 
προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ’ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη 
«ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων 
τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή 
του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων 
προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της 
σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων 
τους, αν είναι ογκώδη.  

Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το καθένα 
ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο 
των κωδικών των παραρτημάτων και των παραπομπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερμηνεύεται 
σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 
έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό 
μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των 
πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο με 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο έγγραφο αντίτυπο που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

 

13.1.1. Μέρος Β’: Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
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Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστημα παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας 
και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει ο υποψήφιος για τα προσφερόμενα 
είδη. Ειδικότερα, πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα που έχει ο υποψήφιος να παράσχει τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήμερα και για χρονική περίοδο σύμφωνα με 
τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συμμόρφωσης) που υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β’ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος θα πρέπει εντός της τεχνικής του προσφοράς να συμπεριλάβει: 

1. Βεβαίωση του ιδίου (ή του κατασκευαστικού οίκου του κάθε είδους) ότι θα μπορεί να 
επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας 
εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες 
του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 

2. Υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως, δήλωση - εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 
συντήρησης των προσφερόμενων ειδών, μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για περίοδο 
τουλάχιστον αυτή που αναφέρεται στους πίνακες συμμόρφωσης. Αν δεν αναφέρεται ειδικά 
περίοδος εγγύησης, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσφέρει αρχικό διάστημα εγγύησης - 
δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει μεγαλύτερη 
περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της.  

3. Κατά το διάστημα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την 
χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά με δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώματος που 
παρουσιάζεται στον εξοπλισμό (στα έξοδα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής και αμοιβής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγμένα 
προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη 
σχεδίαση. 

4. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 
επαναλαμβανόμενες βλάβες σε κύρια μέρη του εξοπλισμού, τα οποία οφείλονται σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα, ο υποψήφιος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει αποκλειστικά με δικά του έξοδα τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και 
αμεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν 
συντήρησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία αντικατάστασης των κύριων μερών. 

5. Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή τμήματος 
αυτού, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος εγγύησης 
- δωρεάν συντήρησης επαναρχίζει από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας που αφορούν τα είδη του διαγωνισμού είναι: 

i. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους που θα παρουσιάσει προβλήματα 
λειτουργίας. 

ii. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.  

iii. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο υποψήφιος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί 
στην προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

iv. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

v. Ο υποψήφιος οφείλει επίσης να τεκμηριώσει πώς θα εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

vi. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους 
(π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή άλλο) που βρίσκονται 
στην περιοχή εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών, οφείλει να το δηλώσει, καθώς 
επίσης να υποβάλει και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση 
αυτή. 
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13.2.  Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς, 
οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες 
οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος των προσφερομένων προϊόντων, καθώς 
και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, 
θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει 
ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν 
την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις. 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα 
στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των 
αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα 
υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα 
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/10.07.2007). 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική 
όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών 
προϊόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΙΜΕΣ  

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων 
τιμών, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 
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Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 
τιμή που κρίνεται συμφερότερη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού, παρουσία των προμηθευτών ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το 
επιθυμούν. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 

Στάδιο 1: Αποσφράγιση ενιαίου Κυρίως Φακέλου και του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και έλεγχος αυτών.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει, από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμού, κατά την σειρά της επίδοσης, η 
αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών και του επιμέρους φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των στοιχείων 
συμμετοχής που περιέχει ο επιμέρους φάκελος και αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά, τα 
έγγραφα που περιέχονται. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 
διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ’ όλα τα 
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

Οι δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι, που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως κλειστό φάκελο και 
περιέχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά αντίστοιχα, παραμένουν σφραγισμένοι, 
αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού φακέλου.  

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τις προσφέρουσες εταιρείες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται. 

Σε περίπτωση που κατά το 1ο στάδιο της διαδικασίας (αποσφράγιση κυρίων φακέλων και φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής) απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες τότε η Επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται ανάλογα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας και η διαδικασία του 2ου σταδίου (αποσφράγιση/έλεγχος/αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
πραγματοποιείται μετά την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας σε μέρα και ώρα που θα οριστεί. Σε περίπτωση που όλοι οι συμμετέχοντες 
κρίνονται αποδεκτοί κατά το 1ο στάδιο τότε η Επιτροπή δύναται να συνεχίσει την ίδια μέρα στο 2ο 
στάδιο της διαδικασίας.   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στάδιο 2: Αποσφράγιση φακέλου τεχνικής προσφοράς και έλεγχος / αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών 

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, και εφόσον δεν έχει απορριφθεί κανείς από τους 
συμμετέχοντες υποψήφιους αναδόχους, την ίδια μέρα, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιμέρους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς 
αυτών, με την σειρά αριθμήσεως τους και αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η 
αποσφράγισή τους και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά τους. Στη συνέχεια, συντάσσει 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

Ο επιμέρους φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αναγράφεται δε πάνω σε 
αυτόν ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού φακέλου και μονογράφεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί 
την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισμού και 
του Γραφείου ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & Ανάθεσης / Παρακολούθησης Συμβάσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέρχεται σε συνεχόμενες κλειστές 
συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη της: 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη βασική βαθμολογία με τους συντελεστές 
βαρύτητας, όπως αυτά καθορίζονται στο 17.2 της παρούσης,  

προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους 
φακέλων Τεχνικής Προσφοράς για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να 
διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για 
κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που 
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισμού: 

• Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

• Παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται σαν απαράβατοι όροι ή σαν 
απαιτήσεις επί ποινή αποκλεισμού.  

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισμού μπορεί να 
επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που 
δίδονται αυτοβούλως από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε καμία περίπτωση οι 
υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. 
Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται ανάλογα στο αρμόδιο όργανο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Στο πρακτικό περιλαμβάνεται για κάθε 
προσφορά η αξιολόγηση της και επιπλέον για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε ομάδας κριτηρίων, 
καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται και 
τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι 
ακριβείς λόγοι απόρριψης. 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε 
σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Στάδιο 3: Αποσφράγιση επιμέρους φακέλου οικονομικής προσφοράς και έλεγχος / 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών – τελική αξιολόγηση / κατάταξη προσφορών 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Το Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων ορίζει την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και 
ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα 
στάδια με σχετική ανακοίνωση που θα τους κοινοποιήσει εγγράφως δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 
πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε 
ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου 
εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι υποψήφιοι σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
αριθμεί, μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών 
απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους. 

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό τις τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους 
απόρριψης. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. 
∆ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών, υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης Λ των 
προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.2. της παρούσας και συντάσσει πρακτικό με 
Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών ανά είδος. Η κατάταξη των προσφορών στον πίνακα αυτόν 
γίνεται κατά αύξουσα σειρά της ανηγμένης τιμής σύγκρισης Λ. 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στο Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & 
Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας καθώς και την πρόταση της, για τον/τους υποψήφιο/ους στο αρμόδιο όργανο 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

Το Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας στους υποψηφίους, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. Ο/οι 
υποψήφιος/οι στον/στους οποίον/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 9Β της 
παρούσας διακήρυξης. 

 

17.1  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες “Κριτηρίων αξιολόγησης 
και συντελεστών”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης του Μέρους Β΄της 

65% 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

διακήρυξης 

Α.2 Εγγύηση προσφερομένων ειδών πλέον των αναγραφομένων 
στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών 5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 
Όροι, ποιότητα και χαρακτηριστικά υποστήριξης και 
εγγύησης καλής λειτουργίας πλέον των αναφερομένων στο 
άρθρο 13.1.1. της διακήρυξης 

15% 

Β.2 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση και 
τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών 

10% 

Β.3 Χρονοδιάγραμμα παράδοσης πλέον του αναφερομένου στο 
άρθρο 23.1 της διακήρυξης 5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30% 

 

Η βαθμολογία κάθε τεχνικής προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής:  

• Το σύνολο της βαθμολογίας των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 
μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

• Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. 

 

17. 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ανά είδος.  

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς πραγματοποιείται 
με βάση τον ακόλουθο τύπο: 
 

Τιμή Προσφοράς  
χωρίς ΦΠΑ 

Λ = --------------------------------------- 
Σταθμισμένη Βαθμολογία  
της Τεχνικής Προσφοράς 

 
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο λόγο Λ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

18.1.  Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού/ών που πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 9Β της παρούσας σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού.  

Το Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων ορίζει την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του/ των φακέλου/ων δικαιολογητικών και ενημερώνει σχετικά 
τους υποψηφίους, που δικαιούνται να παρευρίσκονται, με σχετική ανακοίνωση που θα τους 
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κοινοποιήσει εγγράφως δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα 
αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών γίνεται στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και τα 
προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην 
οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι υποψήφιοι που δικαιούνται να παρευρίσκονται σε αυτό το στάδιο 
του διαγωνισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των δικαιολογητικών η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα διαβιβάσει στο Γραφείο ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών & Ανάθεσης 
/Παρακολούθησης Συμβάσεων το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας καθώς και την πρόταση της, για τον/τους υποψήφιο/ους στο αρμόδιο όργανο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον 
επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα με βάση την ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λ, δηλαδή στον υποψήφιο, 
που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στην 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά 
ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με 
την αμέσως μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λ κ.ο.κ. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ακυρώνεται.    

 

18.2.  Κατακύρωση 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας μπορεί μετά από πρόταση της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού να εγκρίνει την κατακύρωση της 
προμήθειας των ειδών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή έως 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από την διακήρυξη, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον υποψήφιο. 

Σε περίπτωση αξιολόγησης προσφορών ως ισότιμων ή ισοδύναμων και εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό 
υλικό θα πραγματοποιείται κατανομή της προμήθειας. Αν το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν 
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

Ο/οι υποψήφιος/οι αποδέχεται/νται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
γενικούς και ειδικούς. Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά 
του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται, στη βάση του έννομου 
συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 
μερικώς ή ολικώς τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη την 
διαπραγμάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, μόνον εφόσον υπάρχουν 
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   

 

18.3.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύμβασης 

Στον/ους υποψήφιο/ους, στον/ους οποίο/ους έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Περιγραφή είδους  

• Την τιμή 

• Τον τόπο προορισμού  
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• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης 

• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο/οι υποψήφιος/οι, στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται/νται να 
προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο/οι υποψήφιος/οι μπορεί/ούν να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 
μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα 
ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για τον Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ούτε αυτά θα ληφθούν 
υπόψη. 

Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά 
προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να 
κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον 
εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς 
χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της 
εγγύησης του, και δε συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 
συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, 
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
118/Α/10.07.2007).  

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

 

20.1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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Ο/οι ανακηρυχθείς/ντες προμηθευτής/τες υποχρεούται/νται να προσκομίσει/σουν Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Β’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας των κατακυρωθέντων ειδών, προ Φ.Π.Α., 
ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και θα λήγει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την 
παράδοση των ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον/ους προμηθευτή/ες θα γίνει με την εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και μετά την έκδοση των 
τιμολογίων του/ων ιδίου/ων και αφού προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α.  Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 

Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την ∆.Ο.Υ.  

Γ.  Αποδεικτικό κατάθεσης εξόδων δημοσίευσης περίληψης 

Τον/τους προμηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλεται επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον/τους προμηθευτή/τες. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 

Ο κάθε προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στην Ερμούπολη Σύρου, (τηλ. Επικοινωνίας: 22810 97000). 

Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προμηθευτή/ες. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

23.1. Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ερμούπολη Σύρου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και του 
προμηθευτή. Ο κάθε προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας, πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. 

 

23.2. Παραλαβή ειδών  

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα 
μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες.   

Ο κάθε προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να μπορεί να ελέγξει τα είδη που θα παραληφθούν. 

Η παράδοση θα γίνει από τον κάθε μειοδότη προμηθευτή, σύμφωνα με πίνακα παράδοσης των ειδών 
της σύμβασης, που θα επισυνάπτεται σ’ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή, συμπληρώνει πίνακα στον οποίο 
καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων που 
παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας συμπληρώνεται σε 4 όμοια 
πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προμηθευτή και δύο για το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής 
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μαζί με το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο 
πίνακας εξοπλισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

Από τη στιγμή παράδοσης των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας (πρακτική 
δοκιμασία) διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν 
υπάρχουν προβλήματα στο/α είδος/η, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του/των και 
η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο.  
 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την 
κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω: 

24.1. Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 

Η παράδοση χρονικά οριοθετείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης με τον/τους προμηθευτή/ές. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για 
λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προμηθευτές, τότε ο συγκεκριμένος 
προμηθευτής δύναται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί 
του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του 
συμβατικού τιμήματος αυτού, μετά από απόφαση του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 

24.2. Έκπτωση προμηθευτή 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο/ους 
τον/τους προμηθευτή/ες, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός/οι δεν 
εκπληρώνει/ουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει/ουν πλημμελώς τις 
συμβατικές του/τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συμβατικό τίμημα.  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο κάθε προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριμένα τα ∆ικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 
την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

26.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων  

Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των της σύμβασης προκυπτόντων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει κατόπιν 
έγγραφης έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος τις απαιτήσεις του έναντι του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή όλου ή μέρους του 
συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής 
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του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των 
συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει η 
καταβολή υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά 
αναφέρονται η έκπτωση του προμηθευτή, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και η 
διακοπή εκτέλεσης της σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, ο 
συμβιβασμός, κλπ.) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι του εκδοχέως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

26.2.    Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

26.3. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Αρχή ∆ιαχείρισης και από 
την Επιτροπή ∆ημοσιονομικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  

 

Επισυνάπτονται:  

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

 

Καθηγήτρια 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στους Πίνακες Συμμόρφωσης. 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πινάκων έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και 
υποβολή των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, 
επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με 
πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά 
την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 
προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ       

1 Οθόνη υπολογιστή       
 Αρ. Μονάδων: 2    

1.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
1.2 ∆ιαγώνιος Οθόνης 23"      
1.3 Τεχνολογία Οθόνης LED      

1.4 Εγγύηση 0 καμένων 
pixel Ναι      

1.5 Ανάλυση 1920 x 1080      
1.6 Φωτεινότητα 250 cd/m²      
1.7 Τυπική Αντίθεση >= 1000:1      
1.8 ∆υναμική Αντίθεση >= 5000000:1      
1.9 Χρόνος Απόκρισης <= 5 ms      

1.10 Γωνία Θέασης 
(Οριζόντια) >= 170      

1.11 Γωνία Θέασης (Κάθετη) >= 160      
1.12 Είσοδοι 1xDVI-D, 1xD-Sub 15 pin     

1.13 Ρύθμιση Βάσης Κάθετη 
κλίση (Tilt) Ναι      

1.14 Εγγύηση 0 καμένων 
pixel Ναι      

1.15 Εγγύηση >= 2 έτη     
2 Advanced PC       

 Αρ. Μονάδων: 4    
2.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

2.2 Επεξεργαστής 

Τετραπύρηνος >= 3,4 
GHz, 8 νημάτων, 
τεχνολογίας τελευταίου 
εξαμήνου     
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2.3.1 Τοποθέτηση: ATX     

2.3.2 Υποδοχή CPU: Socket 1155 
ή ισοδύναμο      

2.3.3 
Υποστήριξη Καρτών 
Γραφικών: τουλάχιστον 1 x 
(PCI ΕΧ x 16)     

2.3.4 
Υποστήριξη NVIDIA SLI 
Technology / ATI 
CrossFireX     

2.3.5 
Υποδοχές Μνήμης: 4 x 
DDR3 
2133/1600/1333/1066 MHz     

2.3.6 
Υποστήριξη ∆ίσκων: 
τουλάχιστον 4 x SATA II, 
τουλάχιστον 1 x SATA III     

2.3.7 

Μητρική πλακέτα 

Θύρες Επικοινωνίας 
(Εξωτερικές): 1 x External 
SATA, 1 x IEEE 1394a, 7 
κανάλια ήχου, 1 x USB 3.0 
ports, 4  x USB 2.0 ports     

2.4 Πλαίσιο ΑΤΧ     
2.5 Τροφοδοτικό >= 800 Watt     
2.6 Σκληρός δίσκος >= 1 TB SATA III     
2.7 Μονάδα οπτικού δίσκου Blu Ray     

2.8.1 Mνήμη: >= 1GB     

2.8.2 Τύπος μνήμης: GDDR5 
256-bit     

2.8.3 Ταχύτητα πυρήνα: 
τουλάχιστον 800 MHz     

2.8.4 Ταχύτητα μνήμης: 
τουλάχιστον 1000MHz     

2.8.5 Τοποθέτηση: PCI Express 
2.0 16x     

2.8.6 

Κάρτα οθόνης 

Έξοδοι: DVI-I, HDMI      

2.9 Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη 
μητρική     

2.10 Κάρτα δικτύου 
Ενσωματωμένη στη 
μητρική 100/1000 Gigabit 
Lan     

2.11.1 Εργονομική σχεδίαση: Ναι      

2.11.2 
Πλήκτρα συντομεύσεων 
internet και multimedia: 
Ναι      

2.11.3 Σύνδεση: USB ενσύρματη     
2.11.4 Αδιάβροχο: Ναι      

2.11.5 Προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα: Ναι      

2.11.6 

Πληκτρολόγιο 

Χαρακτήρες: 
Λατινικά/Ελληνικά     

2.12.1 Τεχνολογία: Blue Track      
2.12.2 Σύνδεση: Ενσύρματη      

2.12.3 

Ποντίκι 

Θύρα Σύνδεσης: 
Ενσύρματη      
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2.12.4 Προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα: 5      

2.12.5 Κατευθύνσεις τροχού 
κύλισης: 4      

2.12.6 Άνεση για αριστερόχειρες: 
Ναι      

2.13.1 ∆ιαγώνιος Οθόνης: 23"      
2.13.2 Τεχνολογία Οθόνης: LED      

2.13.3 Εγγύηση 0 καμένων pixel: 
Ναι     

2.13.4 Ανάλυση: 1920 x 1080      
2.13.5 Φωτεινότητα: 250 cd/m²      

2.13.6 ∆υναμική Αντίθεση: >= 
5000000:1      

2.13.7 Χρόνος Απόκρισης: <= 5 
ms      

2.13.8 

Οθόνη 

Είσοδοι:τουλάχιστον 
1xDVI-D,  1xD-Sub 15 pin     

2.14.1 Αριθμός Ηχείων: 2     
2.14.2 Τύπος Ηχείων: 2 δρόμων      
2.14.3 Μαγνητική θωράκιση: Ναι      
2.14.4 Συνολική Ισχύς: 4 Watt      

2.14.5 Ισχύς Εμπροσθίων: 2 x 2 
Watt      

2.14.6 

Ηχεία 

Απόκριση: 90 Hz - 20 KHz     
2.14.7 Εγγύηση >=3 έτη     

3 Κουτί δικτυακού 
χώρου       

 Αρ. Μονάδων: 1    
3.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
3.2 Επεξεργαστής  >=1.8GHz, διπύρηνος     
3.3 Μνήμη  1GB RAM     
3.4 Flash Memory  512MB DOM     
3.5 Υποστήριξη ∆ίσκων 2.5/ 3.5" SATA x5     

3.6 Θέσεις ∆ίσκων 5 x Hot-swappable and 
lockable tray     

3.7 ∆ικτυακή Σύνδεση 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet 
port     

3.8 LED δείκτες  
Status, LAN, USB, eSATA, 
Power, HDD 1, HDD 2, 
HDD 3, HDD 4, HDD 5     

3.9 USB πόρτες 5 x USB 2.0 port (Εμπρός: 
1; Πίσω: 4)     

3.10 Υποστήριξη USB 
εκτυπωτή, pen drive κ.α. Ναι     

3.11 eSATA  2 x eSATA port (Back)     

3.12 Κουμπιά ελέγχου 
Σύστημα: Power button, 
USB One-Touch-Backup 
Button, Reset button     

3.13 LCD επιφάνεια  Mono-LCD οθόνη με     
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backlight 

3.14 Βομβητής κινδύνου Συστήματος     
3.15 Form Factor  Tower     

3.16 Βάρος Net weight: 5.1 kg (11.24 
lbs)     

3.17 Σύνδεση οθόνης VGA σύνδεση για 
συντήρηση     

3.18 Ανεμιστήρας 1 x quiet cooling fan (12 
cm, 12V DC)     

3.19 Εγγύηση >= 2 έτη     

4 Φορητός 
Υπολογιστής       

 Αρ. Μονάδων: 1    
4.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

4.2.1 ∆ιαγώνιος Οθόνης 17.3"      
4.2.2 

Οθόνη 
Τύπος Οθόνης LED      

4.3.1 Τύπος Κάρτας Γραφικών 
Αυτόνομη      

4.3.2 Μνήμη Κάρτας Γραφικών 
2048 MB     

4.3.3 

Κάρτα γραφικών 

Ανάλυση 1600 x  900     

4.4.1 Τετραπύρηνος τεχνολογίας 
τελευταίου εξαμήνου    

4.4.2 
Επεξεργαστής 

Ταχύτητα επεξεργαστή 2 
GHz     

4.5.1 Μέγεθος Μνήμης 8 GB      
4.5.2 

Μνήμη 
Τύπος Μνήμης DDR3      

4.6.1 Χωρητικότητα 640 GB      

4.6.2 
Σκληρός ∆ίσκος Σύνδεση Σκληρού ∆ίσκου 

SATA      
4.7 Οπτικό Μέσο Blu Ray Player      
4.8 Πολυμέσα HD WebCam     

4.9.1 Wireless Lan 
(802.11a/b/g/n)     

4.9.2 Bluetooth     

4.9.3 

∆ίκτυα 
Θύρα Ethernet 
10/100/1000 Mbps      

4.10.1 Card Reader     
4.10.2 2xUSB 2.0      
4.10.3 2xUSB 3.0      
4.10.4 VGA out     
4.10.5 1xHDMI out      
4.10.6 1xMicrophone in      
4.10.7 

Συνδέσεις 

2xHeadphone Out      
4.11.1 Τύπος Μπαταρίας Li-Ion      
4.11.2 

Μπαταρία 
Στοιχεία 6      

4.13 Βάρος  <= 3.0 kg      
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4.14 Εγγύηση >= 1 έτος     

5 Φορητός 
Υπολογιστής       

 Αρ. Μονάδων: 1    
5.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

5.2.1 ∆ιαγώνιος Οθόνης 15"      
5.2.2 

Οθόνη 
Τύπος Οθόνης TFT     

5.3.1 ∆ιπύρηνος τεχνολογίας 
τελευταίου εξαμήνου     

5.3.2 
Επεξεργαστής 

Ταχύτητα επεξεργαστή >= 
1.5 GHz     

5.4.1 Μέγεθος Μνήμης 4 GB      
5.4.2 

Μνήμη 
Τύπος Μνήμης DDR3 RAM     

5.5.1 Χωρητικότητα 320 GB      

5.5.2 
Σκληρός ∆ίσκος Σύνδεση Σκληρού ∆ίσκου 

SATA      
5.6 Οπτικό Μέσο DVDRW     
5.7 Πολυμέσα Webcam     

5.8.1 WiFi     
5.8.2 

∆ίκτυα 
Θύρα Ethernet 1Gbps     

5.9 Εγγύηση >=1 έτος     
Β. ΕΙΔΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     

6 Κάρτα γραφικών       

 Αρ. Μονάδων: 4    
6.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

6.2 Επεξεργαστής γραφικών  

GeForce GTX 580 
(συγκεκριμένη απαίτηση 
για λόγους συμβατότητας 
με υπάρχοντα συστήματα)     

6.3 Συχνότητα επεξεργαστή    >= 800 MHz     
6.4 Σύνδεση PCI Express 2.0 x 16     
6.5 Χρονισμός Μνήμης >= 4096 MHz     
6.6 Μέγεθος Μνήμης >= 1536MB     
6.7 ∆ίαυλος Μνήμης GDDR5     
6.8 Τύπος Μνήμης 384bit     
6.9 DirectX 3D Hardware DirectX 11     

6.10 OpenGL OpenGL 4.0     
6.11 RAMDAC 400 MHz     
6.12  Έξοδοι  Dual DVI-I, Mini-HDMI     

6.13 ∆υνατότητα Παράλληλης 
Λειτουργίας 

Nvidia SLI 

    
6.14 Σύστημα Ψύξης Ενεργητικό     
6.15 Μέγιστη Ανάλυση >= 2560 x 1600     
6.16 Υποστήριξη HDCP Ναι     
6.17 Εγγύηση Κατασκευαστή >= 3 Έτη     
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7 Σκληρός δίσκος 1ΤΒ       
 Αρ. Μονάδων: 3    

7.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
7.2 Χωρητικότητα 1 TB      
7.3 Μέγεθος 3.5 inches      
7.4 Buffer Protection 64 MB      
7.5 Συσκευασία Bulk      
7.6 Maximum RPM 7200 rpm      

7.7 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

3 Gbit/sec  
    

7.8 Σύνδεση SATA II     
7.9 Υποστήριξη Raid Ναι      

7.10 Τεχνολογία 2 
επεξεργαστών 

Ναι  
    

7.11 
Τεχνολογία ρύθμισης 
ύψους κεφαλής τρίτης 
γενεάς 

Ναι 

    

7.12 
Για περιβάλλοντα 
μεγάλου φόρτου 
εργασίας 

Ναι 

    
7.13 Πράσινη σειρά Όχι     
7.14 Εγγύηση >= 5 έτη     

8 Σκληρός δίσκος 2ΤΒ       
 Αρ. Μονάδων: 6    

8.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
8.2 Χωρητικότητα 2 TB      
8.3 Μέγεθος 3.5 inches      
8.4 Buffer Protection 64 MB      
8.5 Συσκευασία Bulk      
8.6 Maximum RPM 7200 rpm      

8.7 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

6 Gbit/sec  
    

8.8 Σύνδεση SATA III     

8.9 

Ιδανικός για εφαρμογές 
υψηλών απαιτήσεων, 
όπως multimedia, video 
και photo editing 

Ναι 

    
8.10 Πράσινη σειρά Όχι     
8.11 Εγγύηση >= 5 έτη     

9 Σκληρός δίσκος 2ΤΒ       
 Αρ. Μονάδων: 10    

9.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
9.2 Χωρητικότητα 2 TB      
9.3 Μέγεθος 3.5 inches      
9.4 Buffer Protection 64 MB      
9.5 Συσκευασία Bulk      
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9.6 Maximum RPM 7200 rpm      

9.7 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

3 Gbit/sec  
    

9.8 Σύνδεση SATA II     

9.9 

Ιδανικός για εφαρμογές 
υψηλών απαιτήσεων, 
όπως multimedia, video 
και photo editing 

Ναι 

    
9.10 Πράσινη σειρά Όχι     
9.11 Εγγύηση >= 5 έτη     

10 Σκληροί Δίσκοι 
εξυπηρετητή 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 2    
10.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
10.2 Χωρητικότητα 300 GB      
10.3 Μέγεθος 2.5 inches      
10.4 Τεχνολογία SAS     
10.5 Maximum RPM 10000 rpm      

10.6 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

600 MBps (4,7 Gbps) 
    

10.7 Hot swappable Ναι     
10.8 Εγγύηση >= 3 έτη     

11 Εξωτερικός σκληρός 
δίσκος 1TB 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 6    
11.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
11.2 Χωρητικότητα 1 TB      
11.3 Μέγεθος 2.5 inches      
11.4 Βάρος <= 300 γραμμάρια     
11.5 Maximum RPM 7200 rpm      

11.6 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

5 Gbit/sec  
    

11.7 Σύνδεση USB 2.0, USB 3.0     
11.8 Εγγύηση >= 2 έτη     

12 Εξωτερικός σκληρός 
δίσκος 2TB 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 3    
12.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
12.2 Χωρητικότητα 2 TB      
12.3 Μέγεθος 3.5 inches      
12.4 Maximum RPM 7200 rpm      

12.5 Μέγιστος Ρυθμός 
Μεταφοράς 

5 Gbit/sec  
    

12.6 Σύνδεση USB 2.0, USB 3.0     
12.7 Εγγύηση >= 2 έτη     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1520) 

Σελίδα 25 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Α
/Α

 
Δ
ΙΑ
Κ
Η
Ρ
Υ
ΞΗ
Σ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13 
SATA RAID Controller 
- 3ware 9550SXU 
16ML PCI-X 

(συγκεκριμένη απαίτηση 
για λόγους συμβατότητας 
με υπάρχον σύστημα)     

 Αρ. Μονάδων: 1    
13.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
13.2 Εγγύηση >=3 έτη     

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     

14 Κάμερα       
 Αρ. Μονάδων: 7    

14.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
14.2 Τροφοδοσία Μέσω της Θύρας USB     
14.3 Μικρόφωνο Ψηφιακό Ενσωματωμένο     

14.4 Αισθητήρας 
720p αισθητήρας με 
εγγραφή true HD-quality 
video έως και 30 fps.     

14.5 Αυτόματη εστίαση Ναι     

14.6 ∆ιαστάσεις για την 
τηλεοπτική καταγραφή 

 16:9 widescreen 

    
14.7 TrueColor Technology Ναι     
14.8 ClearFrame Technology Ναι     

14.9 Συμβατότητα:  Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP     

14.10 Ανάλυση Φωτογραφίας 8.0 megapixels     
14.11 Αναγνώριση προσώπου Ναι     
14.12 24-Bit True Color Ναι     

14.13 Βάση στήριξης Εύκολη προσαρμογή σε 
κάθε τύπο οθόνης     

14.14 Εγγύηση >= 2 έτη     

15 Πολυμηχάνημα 
δικτυακό 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 2    
15.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

15.2 Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής-
Αντιγραφικό-FAX     

15.3 Fax       

15.3.1 Μηνιαίος κύκλος 
εργασιών έως 10.000 σελίδες      

15.3.2 Συνδέσεις 1xUSB 2.0, Θύρα Ethernet, 
WiFi, PictBridge     

15.3.3 Λειτουργικό σύστημα 
Mac OS 10.3.9 or higher  
Windows 7  Windows 
Vista  Windows XP      

15.4 Εκτυπωτής       
15.4.1 Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη      

15.4.2 Ταχύτητα ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης έως 33 σελ/λεπτό      

15.4.3 Ταχύτητα έγχρωμης 
εκτύπωσης έως 30 σελ/λεπτό      
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15.4.4 Ανάλυση εκτύπωσης έως 4800 x 1200 dpi      
15.5 Σαρωτής       

15.5.1 Ανάλυση σαρωτή έως 1200 x 4800 dpi      

15.5.2 Τύπος σαρωτή Αυτόματος Τροφοδότης  
Επίπεδος      

15.6 Επιπλέον 
χαρακτηριστικά       

15.6.1 Card Reader Ναι      
15.6.2 LCD Οθόνη Οθόνη Αφής      
15.6.3 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη      
15.6.4 Αυτόματος τροφοδότης έως 50 φύλλα      

15.7 Χαρτί       
15.7.1 Τροφοδοσία χαρτιού 350 φύλλα      

15.7.2 Μέγιστο μέγεθος 
χαρτιού A4      

15.8 Αναλώσιμα       
15.8.1 Μελάνια 4      

15.9 Εγγύηση >= 2 έτη     
16 Σαρωτής (τύπου Α’)       

 Αρ. Μονάδων: 2    
16.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
16.2 Μέγιστη Ανάλυση ≥4800 x 9600 dpi     

16.3 Ταχύτητα 
Προεπισκόπησης ≤8,5 sec     

16.4 Ταχύτητα Σάρωσης ≤13 sec     
16.5 ∆ιαστάσεις Σάρωσης 216 x 311 mm     
16.6 Σύνδεση USB 2.0     
16.7 Zoom 10 έως 2400%     
16.8 Εγγύηση >= 1 έτος     

17 Σαρωτής  Διαφανειών       
 Αρ. Μονάδων: 1    

17.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

17.2 Τύπος σαρωτή Επιτραπέζιος σαρωτής 
έγχρωμων εικόνων     

17.3.1 

Φακοί υπερ-ανάλυσης: 
6400dpi x Sub 9600dpi 
(σάρωση με στήριγμα 
φιλμ)     

17.3.2 

Οπτική ανάλυση 
Φακοί υψηλής ανάλυσης: 
4800 x 9400 dpi 
(ανακλαστική σάρωση και 
σάρωση με φύλλο επαφής)     

17.4 Οπτική πυκνότητα 4.0 DMax     
17.5.1 216 x 297 χιλ. (A4, letter)     

17.5.2 

Μέγεθος εγγράφου 
149 x 247 χιλ. (προεπιλογή 
και κατά τη χρήση 
στηρίγματος φιλμ)     
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17.5.3 Φιλμ λωρίδας 35 χιλ. 6 
καρέ x 4     

17.5.4 Φιλμ 35 χιλ. σε βάση 12 
καρέ     

17.5.5 Φιλμ 120/220 (μέγ. 6 x 20 
εκ.) 2 καρέ     

17.5.6 5 x 4" 2 καρέ     

17.5.7 
203 x 254 χιλ. (κατά τη 
χρήση οδηγού περιοχής 
φιλμ)     

17.6.1 USB 2.0 (με 1 υποδοχή 
βύσματος τύπου B)     

17.6.2 
∆ιασύνδεση 

IEEE 1394 (με 1 υποδοχή 6 
ακίδων)     

17.7 Διαμόρφωση       

17.7.1 
6 εναλλασσόμενες γραμμές 
χρώματος CCD με micro 
Lens     

17.7.2 
4800 dpi στα 122.400 pixel 
(20.400 x 2 γραμμές x 3 
χρώματα)     

17.7.3 

Φωτοηλεκτρική συσκευή 

6400 dpi στα 113.280 pixel 
(18.880 x 2 γραμμές x 3 
χρώματα)     

17.8 Πηγή φωτός Λευκή λάμπα φθορισμού 
ψυχρής καθόδου     

17.9 Μέθοδος Sub-scanning Σταθερό έγγραφο και 
κινητός φορέας     

17.10 Απόδοση       

17.10.1 Ανάλυση σαρωμένων 
εγγράφων 50 – 12.800 dpi     

17.10.2 Εσωτερικά: 48 bit (281,5 
τρισεκατομμύρια χρώματα)     

17.10.3 
Σαρωμένων εγγράφων: 48 
bit (281,5 τρισεκατομμύρια 
χρώματα)     

17.10.4 24 bit (16,7 εκατομμύρια 
χρώματα)     

17.10.5 16 bit (65.536 επίπεδα 
κλίμακας του γκρίζου)     

17.10.6 8 bit (256 επίπεδα κλίμακας 
του γκρίζου)     

17.10.7 

Χρώματα 

1 bit (μονόχρωμο)     
17.11 Ανακλαστική σάρωση       

17.11.1 Μονόχρωμη <= A4 300 dpi - 11 δευτ.     
17.11.2 <= A4 300 dpi - 14 δευτ.     
17.11.3 

24 bit έγχρωμη 
<= A4 600 dpi - 25 δευτ.     

17.12 Σάρωση φιλμ       
17.12.1 Αρνητικό φιλμ 35 χιλ. <= 2400 dpi - 47 δευτ.     
17.12.2 Θετικό φιλμ 35 χιλ. <= 2400 dpi - 44 δευτ.     

17.13 Λειτουργίες       
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17.13.1 Σύστημα βελτίωσης 
ποιότητας εικόνας 

Τεχνολογίες DIGITAL ICE, 
Μείωση κόκκου, Αφαίρεση 
σκόνης, Ανάκτηση 
χρωμάτων, Τεχνολογία 
PRINT Image Matching™ 
II, Βελτιστοποιημένη 
αυτόματη έκθεση, Μάσκα 
αφαίρεσης οξύτητας με 
μείωση θορύβου, Βελτίωση 
εικόνας με βελτιστοποίηση 
τύπου εγγράφου, Ρύθμιση 
καμπύλης τόνων με 
ιστόγραμμα, Παλέτα 
χρωμάτων για το Easy 
Color Fix.     

17.13.2 Εύκολη σάρωση 

κουμπί, Ανεξάρτητη 
εφαρμογή και λειτουργία 
σάρωσης σε αρχείο, 
Λειτουργία σάρωσης σε 
Pdf, Περιβάλλον χρήστη 
πολλαπλών χρήσεων, 
Αυτόματη ανίχνευση 
πολλαπλού εγγράφου, 
Αυτόματη περικοπή 
πολλαπλού εγγράφου, 
Αυτόματη διόρθωση 
απόκλισης, Πολλαπλά 
κυλιόμενα μηνύματα, 
Προεπισκόπηση 
μικρογραφίας στη σάρωση 
φιλμ     

17.14 Υποστηριζόμενες 
πλατφόρμες       

17.14.1 USB 2.0 

XP Professional/ XP 
Professional x64 Edition 
/Mac OS® X 10.2 ή 
νεότερο (SilverFast®: Mac 
OS® 9.2 ή νεότερο)/ 
Windows 7     

17.14.2 IEEE 1394 (FireWire) 

XP Professional/ XP 
Professional x64 Edition 
/Mac OS® X 10.2 ή 
νεότερο (SilverFast®: Mac 
OS® 9.2 ή νεότερο)/ 
Windows 7     

17.15 Συνθήκες 
περιβάλλοντος       

17.15.1 Θερμοκρασία 5ºC έως 35ºC (σε 
λειτουργία)     

17.15.2 Υγρασία 
10% έως 80%, χωρίς 
συμπύκνωση (σε 
λειτουργία)     

17.16 Προδιαγραφές 
παροχής ρεύματος       

17.16.1 Τάση AC 220-240 V - 50-60 Hz     
17.16.2 <= 32 W (λειτουργία)     

17.16.3 

Κατανάλωση ισχύος 
<= 19 W (λειτουργία 
αναμονής)     
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17.16.4 <= 4 W (λειτουργία 
αδράνειας)     

17.17 Εγγύηση Βασική εγγύηση 1 έτους     
18 Σαρωτής (τύπου Β’)       

 Αρ. Μονάδων: 1    
18.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

18.2 Μέγιστο μέγεθος 
σάρωσης A4 / Letter (216 x 297)     

18.3 Τύπος σάρωσης Επίπεδης Επιφάνειας 
(Flatbed)     

18.4 Οπτική ανάλυση 
σάρωσης 6400x 9600 DPI     

18.5 Χρώμα Ναι     

18.6 Ανάλυση σάρωσης 
υλικού 6400x9600 DPI     

18.7 Έγχρωμη σάρωση Ναι     
18.8 Τύπος φιλμ βάσης 35mm     
18.9 Τύπος αισθητήρα CCD     

18.10 Μέγιστη ανάλυση 12800 DPI     
18.11 Βάθος bit 48-bit     
18.12 Optical density 3.4 Dmax      
18.13 Film scanning Ναι     
18.14 Τύπος πολυμέσων       

18.14.1 ISO A-series sizes 
(A0...A9) A4      

18.14.2 Letter Ναι     
18.15 Συνδεσιμότητα       

18.15.1 Τυπική συνδεσιμότητα USB2.0/USB1.1      
18.15.2 Λειτουργικό σύστημα       

18.15.3 Συνδεσιμότητα 
Macintosh Ναι     

18.15.4 
Windows 
98SE/2000/Me,XP/XP 64-
bit     

18.15.5 

Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα 

Mac OS X 10.2.8 +      
18.16 Διαχείρηση ενέργειας       

18.16.1 Απαιτήσεις ισχύος 220-240 V 50-60 Hz      
18.16.2 Κατανάλωση ισχύος 17 W     
18.16.3 Πιστοποίηση Energy Star Ναι     

18.16.4 Κατανάλωση ισχύος, 
ενεργό 4 W     

18.17 Συνθήκες 
περιβάλλοντος       

18.17.1 Εύρος υγρασίας 
λειτουργίας 10-80 %     

18.17.2 Εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας 10 - 35 °C     

18.17.3 Υγρασία μη λειτουργίας 20-80 %     
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Σελίδα 30 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Α
/Α

 
Δ
ΙΑ
Κ
Η
Ρ
Υ
ΞΗ
Σ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

18.18 Εγγύηση >= 1 έτος     

19 Βιντεοπροβολέας 
μπαταρίας 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 2    
19.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
19.2 Τύπος Φορητός-Τσέπης     

19.3 Μέγιστη φωτεινότητα 
προβολέα  50 ANSI lumens     

19.4 Τεχνολογία προβολής  DLP     
19.5 Κανονική ανάλυση  WVGA (858x600)     
19.6 Λόγος αντίθεσης  83,33402778     

19.7 Μέγιστη διαγώνιος 
εικόνας σε ίντσες 120¨ 

    
19.8 Τύπος λαμπτήρα LED     

19.9 ∆ιάρκεια ζωής του 
λαμπτήρα  >= 20000 h     

19.10 Ποσότητα θυρών mini 
USB 1     

19.11 Ποσότητα θυρών mini 
HDMI 1     

19.12 Ποσότητα θυρών VGA  1     

19.13 Ποσότητα θυρών 
Composite 1     

19.14 Ποσότητα θυρών SD 
Card 1     

19.15 Επίπεδο θορύβου στη 
μέγιστη φωτεινότητα <= 29 dB 

    
19.16 Ενσωματωμένο ηχείο Ναι     

19.17 

Λειτουργία με 
ενσωματωμένη μπαταρία 
(παρέχεται στη 
συσκευασία) 

Ναι 

    

19.18 Τύπος ενσωματωμένης 
μπαταρίας Λιθίου     

19.19 ∆ιάρκεια λειτουργίας με 
στάνταρ μπαταρία 1,5 ώρες 

    

19.20 Φόρτιση μέσω θύρας 
USB Ναι     

19.21 Μέγιστο Πάχος σε 
εκατοστά 3     

19.22 Όγκος σε κυβ. εκατοστά 260     
19.23 Βάρος <=250 γραμμάρια     

19.24 ∆υνατότητα λειτουργίας 
χωρίς PC Ναι     

19.25 

Υποστηριζόμενα αρχεία 
Video: avi, wmv, mpg, 
mpeg, mp4, 3gp, 3g2, 
mov, m4v, rm, rmvb, 
ogm, flv, asf  

Ναι 

    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1520) 

Σελίδα 31 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Α
/Α

 
Δ
ΙΑ
Κ
Η
Ρ
Υ
ΞΗ
Σ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

19.26 

Υποστηριζόμενα αρχεία 
Photo: jpg, tiff, gif, png, 
bmp, tga, fpx, pcx, pcd, 
psd 

Ναι 

    

19.27 

Υποστήριξη αρχείων 
παρουσίασης 
POWERPOINT (αν 
απαιτείται μετατροπέας 
να παρέχεται με τη 
συσκευή) 

Ναι 

    
19.28 Εγγύηση >= 2 έτη     

20 Κεραία ασύρματων 
δικτύων (Omni) 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 4    
20.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

20.2 Τύπος 
Πολυκατευθυντική 
εξωτερική (omni-
directional)     

20.3 Απολαβή >=  10dBi     
20.4 Οριζόντιο εύρος δέσμης 360 μοίρες     
20.5 Κάθετο εύρος δέσμης >= 15 μοιρες     
20.6 Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό     
20.7 Ακροδέκτης Θυληκό Ν     
20.8 Εγγύηση >=1 έτος     

21 
Δικτυακές κάρτες 
USB με εξωτερική 
κεραία 

  

    
 Αρ. Μονάδων: 4    

21.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
21.2 Είδος Κάρτα Ασύρματου ∆ικτύου      
21.3 Σύνδεση USB 2.0      
21.4 Standards IEEE 802.11b/g/n      
21.5 Ταχύτητα έως 150 Mbps     

21.6 Ασφάλεια WEP (64-128bit)  WPA-PSK 
/ WPA2-PSK  WPA/WPA2      

21.7 Αποσπώμενη κεραία  Ναι      
21.8 Εγγύηση >= 3 έτη     

22 Συσκευή 
τηλεομοιοτυπίας 

  
    

 Αρ. Μονάδων: 2    
22.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί     

22.2 Τύπος συσκευής Αντιγραφικό / φαξ / 
εκτυπωτής     

22.3 Βάρος <= 4,5 κιλά     
22.4 Τεχνολογία εκτύπωσης Inkjet     

22.5 Μέγιστη ταχύτητα 
αντιγραφής Up to 4.5 ppm     

22.6 Μέγιστη ανάλυση 
αντιγραφής Έως και 600 x 600 dpi     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1520) 

Σελίδα 32 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Α
/Α

 
Δ
ΙΑ
Κ
Η
Ρ
Υ
ΞΗ
Σ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

22.7 Μέγιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης >=  5.5 σελίδες ανά λεπτό     

22.8 Μέγιστη ανάλυση 
εκτύπωσης Έως και 600 x 600 dpi     

22.9 Μέγιστη ταχύτητα 
μετάδοσης φαξ 33,6 Kbps     

22.10 Σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων MH, MR, MMR     

22.11 Μέγεθος πρωτοτύπου 105 x 105 mm (min) - 216 
x 400 mm (max)     

22.12 Τύπος πρωτοτύπου Φύλλα     

22.13 Χωρητικότητα 
τροφοδότη εγγράφων 20 φύλλα     

22.14 Τύπος μέσου Απλό χαρτί     

22.15 Χωρητικότητα τυπικού 
μέσου 100 φύλλα     

22.16 Σύνδεση με PC USB υψηλής ταχύτητας     
22.17 Πηγή τροφοδοσίας AC 230 V (50/60Hz)     
22.18 Εγγύηση >= 1 έτος     

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1520) 

Σελίδα 34 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
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Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

1 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 200,00 400,00 64,00 464,00 

2 ADVANCED PC 4 1.500,00 6.000,00 960,00 6.960,00 

3 ΚΟΥΤΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 1.000,00 1.000,00 160,00 1.160,00 

4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (τύπος Α’) 1 950,00 950,00 152,00 1.102,00 

5 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (τύπος Β’) 1 517,24 517,24 82,76 600,00 

Β. ΕΙΔΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

6 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4 500,00 2.000,00 320,00 2.320,00 

7 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 3 75,00 225,00 36,00 261,00 

8 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 2 ΤΒ (τύπος Α’) 6 200,00 1.200,00 192,00 1.392,00 

9 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 2 ΤΒ (τύπος Β’) 10 130,00 1.300,00 208,00 1.508,00 

10 ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 2 350,00 700,00 112,00 812,00 

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 1 ΤΒ 6 150,00 900,00 144,00 1.044,00 

12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 2 ΤΒ 3 150,00 450,00 72,00 522,00 

13 
SATA RAID CONTROLLER – 3WARE 9550SXU 16 
ML PCI-X 1 850,00 850,00 136,00 986,00 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

14 ΚΑΜΕΡΑ 7 100,00 700,00 112,00 812,00 

15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ 2 400,00 800,00 128,00 928,00 

16 ΣΑΡΩΤΗΣ (τύπος Α’) 2 150,00 300,00 48,00 348,00 

17 ΣΑΡΩΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 1 700,00 700,00 112,00 812,00 

18 ΣΑΡΩΤΗΣ (τύπος Β’) 1 250,00 250,00 40,00 290,00 

19 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 600,00 1.200,00 192,00 1.392,00 

20 ΚΕΡΑΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (OMNI) 4 150,00 600,00 96,00 696,00 

21 ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ USB ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 4 52,37 209,48 33,52 243,00 

22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 2 150,00 300,00 48,00 348,00 

ΣΥΝΟΛΟ  21.551,72 3.448,28 25.000,00
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.2 : ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
    

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
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Σελίδα 35 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

   

   

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(16%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ 
16% 
ΦΠΑ) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1520) 

Σελίδα 36 από 42 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ταχ. ∆/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ /ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
811 00, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,∆/νση...........................................
.................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της με ημερομηνία  
………………… σύμβασης,  συνολικής αξίας 10% της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
………………………… για την προμήθεια ειδών πληροφορικής (αριθ. πρωτ. διακήρυξης 
EΛE_2011_4031/21.10.2011). 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... (τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών πληροφορικής.  
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα 
Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………............ 2011, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος 
Πανεπιστημίου – Κτήριο ∆ιοίκησης) με Α.Φ.Μ.: 090264862, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης  και νόμιμα 
εκπροσωπείται, α) από την Πρόεδρό του, Αντιπρύτανι Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Καθηγήτρια κα Αγγελική ∆ημητρακοπούλου, β) τον Καθηγητή κ. Ιωάννη ∆αρζέντα, Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του Προγράμματος 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕ∆Ε» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία  
……………………………., που νόμιμα εκπροσωπείται από τ..ν....................................... με 
Α.Φ.Μ.................................., ∆.Ο.Υ ........................., συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά 
όσα ακολουθούν:  
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την προμήθεια ειδών πληροφορικής (Απόφαση της Ειδικού Επταμελούς 
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 52/20.04.2011 θέμα 11vi) 
προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α, το οποίο επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. 
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2011_4031/21.10.2011, 
διεξήχθη κανονικά στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στα γραφεία του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Ερμούπολη, 
84100 - Σύρος.  
 
Κατατέθηκαν (…..) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:   
 
A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
1    
2    

3    
 
Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Συνεδρίαση ../………….2011 
θέμα ……), μέρος της προμήθειας ειδών πληροφορικής κατακυρώθηκε σύμφωνα με τον πιο κάτω 
πίνακα, στην εταιρεία με την επωνυμία «...............................», έναντι του ποσού των 
......................................... ευρώ και...................................... λεπτών (……………….,..€), 
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα 
«Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα 
καλείται στην παρούσα «προμηθευτής», την προμήθεια ειδών πληροφορικής, όπως αυτός 
αναγράφεται αναλυτικά στο πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας προμήθειας ειδών» και αυτός την 
αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους: 
 
1. Αντικείμενο - τιμή- κρατήσεις: 
 
1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την 

ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα: α) με την πιο κάτω περιγραφή του στον πίνακα 
του άρθρου 1.2. «Υπό Προμήθεια Είδους» και β) με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, 
η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης: 

1.2. Πίνακας προμήθειας ειδών: 
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1.3.  Η τιμή προμήθειας ειδών πληροφορικής ανέρχεται στο ποσό των 
............................................... ευρώ και .................................. λεπτών (………………….,..€), 
προ 16% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ..........................ευρώ και 
.......................... λεπτών (………,..€) και που βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των................................................ευρώ και ..................................... λεπτών 
(………………..,..€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. 

1.4.  Η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και περιφερειακών θα καλυφθεί από 
την κατηγορία 5 του έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕ∆Ε» και συγκεκριμένα από τον 
προϋπολογισμό «∆απάνες για τη βελτίωση υποδομών, ενίσχυση εξοπλισμού του Τμήματος». 

1.5.   Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 
1.6. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα 

μέχρι την παράδοση-παραλαβή των ειδών πληροφορικής, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο 
(Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Ερμούπολη), σε χώρους, που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια 
της προμήθειας.  

 
2. Χρόνος σύμβασης 
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 
 
3.  Εγγύηση  
3.1 Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών πληροφορικής μετά την οριστική 

παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας για τους χρόνους, που αναγράφονται στον πίνακα 1.2.  
Κατά το διάστημα εγγύησης ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και 
αποκλειστικά με δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται στον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό και έχει σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, τα υλικά ή 
τη σχεδίαση. 

 
3.2.  Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιαστούν επαναλαμβανόμενες βλάβες 

σε κύρια μέρη των ειδών πληροφορικής, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή 
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κρυμμένα ελαττώματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αποκλειστικά με δικά 
του έξοδα τα κύρια αυτά μέρη με άλλα καινούργια και αμεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή 
ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης, με νέα ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία 
αντικατάστασης των κύριων μερών. 
Εάν σφάλμα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας των ειδών πληροφορικής ή 
τμήματος αυτών, η συμφωνημένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συμφωνημένη περίοδος 
εγγύησης επαναρχίζει από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος. 

 
3.3. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας, είναι: 

• Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους των ειδών πληροφορικής, που θα 
παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή 
κρυμμένα ελαττώματα. 

• Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε κατασκευαστική 
ατέλεια ή κρυμμένα ελαττώματα. 

• Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα των κυριότερων ανταλλακτικών. 

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για 
επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Email). 

• Σε περίπτωση που ο προμηθευτής χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους 
(π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που 
βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει με επιστολή του στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, καθώς επίσης και την 
αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

 
3.4. Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον προμηθευτή κατά την διάρκεια 

των εργασίμων ημερών (∆ευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00). Για τις αργίες, η υποστήριξη 
παρέχεται μετά από ιδιαίτερη συμφωνία. Η τηλεφωνική απόκριση του προμηθευτή είναι μέσα 
σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την γραπτή ειδοποίηση. 

 
3.5. Υποχρεώσεις προμηθευτή 
• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγύησης αφορούν στο σύνολο των ειδών πληροφορικής. Η 

εγγύηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από κανονική χρήση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και περιφερειακών και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. κακός χειρισμός, 
πτώση, φωτιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.) 

• ∆εν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε χρήση αναλωσίμων, τα οποία δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή ή παρουσίασαν πρόβλημα στην λειτουργία τους. 

• ∆εν καλύπτονται βλάβες των ειδών πληροφορικής ή μέρους αυτών, που οφείλονται σε χρήση 
αντίθετη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του. 

• Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας τα 
σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 
σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα 
εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που 
άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή 
εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

 
4.  Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος) 
4.1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη πληροφορικής, εντός, το 

αργότερο, …………. (……….) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης. 
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4.2.  Ο προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων (τηλ. 22810 97001 & 22810 97003, fax 22810 97009) πέντε (5) 
ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη πληροφορικής. 

4.3. Την παραλαβή των ειδών πληροφορικής θα πραγματοποιήσει Επιτροπή που θα συσταθεί για 
το σκοπό αυτό και τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον προμηθευτή.   

4.4. Ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η 
Επιτροπή Παραλαβής να μπορεί να ελέγξει τα είδη πληροφορικής που θα παραληφθούν. 

4.5. Από τη στιγμή παράδοσης των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας (πρακτική 
δοκιμασία) διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν 
υπάρχουν προβλήματα στο/α είδος/η, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του/των και η Επιτροπή Παραλαβής  συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο.  

 
5.  Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 
5.1. Η μη εκτέλεση της προμήθειας συγχωρείται μόνο σε περίπτωση μη εισέτι έκδοσης ή 

εξάντλησης του υπό παραγγελία είδους. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα 
και εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών πληροφορικής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα 
σύμβαση, στην διακήρυξη και στην προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
παράδοσης-παραλαβής των ειδών πληροφορικής, από υπαιτιότητα ή βαριά αμέλεια του 
προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται να του 
επιβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού 
τιμήματος των ειδών πληροφορικής, του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί 
του συμβατικού τιμήματος αυτού. Αφού εξαντληθεί αυτή η περίοδος ποινικής ρήτρας σε 
αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και  34 του Π.∆. του Π.∆. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 
Σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής δεν καταβάλει το ποσόν της ποινικής ρήτρας εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται να 
το συμψηφίζει με άλλες οφειλές του προς τον προμηθευτή που έχουν προκύψει ή που θα 
προκύψουν μελλοντικά από την παρούσα σύμβαση ή από άλλη σύμβαση ή αιτία. 

5.2. Σε περίπτωση δε επανειλημμένων καθυστερήσεων, ο προμηθευτής κηρύσσεται από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας έκπτωτος, και αποκλείεται για τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια από σχετικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας. 

5.3. Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).   

5.4. Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα 
ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που 
ανατέθηκε σ’ αυτόν. 

 
6.  Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία: 
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας 
προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών μέσα στους συμβατικούς χρόνους. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
7.  Πληρωμή (Δικαιολογητικά) 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών πληροφορικής στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, σύμφωνα με το άρθρο 1 
της παρούσας και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου, και αφού προσκομισθούν στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 
35 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007): 
 
Α.  Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών πληροφορικής. 
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την ∆.Ο.Υ.  
Γ.   Αποδεικτικό αποπληρωμής εξόδων δημοσίευσης. 

Τον προμηθευτή δεν βαρύνει καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που επιβάλλεται επί 
της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α/8.02.1994). Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
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8. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμό ………….. 
και ημερομηνία ………………………. εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της 
σύμβασης, της …………………………………………. ποσού 10% της καθαρής αξίας, δηλαδή 
…………………………………………………. (…………€).  
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Π.∆. 
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει σε ισχύ 
μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και θα λήγει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την 
παράδοση των ειδών. 
 
9.  Άλλοι γενικοί όροι  
Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα σύμβαση 
προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να 
εκχωρήσει κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος τις απαιτήσεις του 
έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή όλου ή μέρους 
του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν 
μέρει σε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται 
των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει 
η καταβολή υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά 
αναφέρονται η έκπτωση του προμηθευτή, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και 
η διακοπή εκτέλεσης της σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, 
ο συμβιβασμός, κλπ.) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι του εκδοχέως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
 
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια 
∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  
 
Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (∆ιακήρυξη,  
Προσφορές, κ.λ.π.). 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του Προεδρικού ∆ιατάγματος 
Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και τις λοιπές περί προμηθειών του ∆ημοσίου και Ν.Π.∆.∆. 
διατάξεις καθώς επίσης από την νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Ερευνών των Α.Ε.Ι.  
 
Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του ∆ημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας. 
 
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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επωνυμία «.....................» 

   
Καθηγήτρια 

Αγγελική ∆ημητρακοπούλου 
Αντιπρύτανις Έρευνας και 
Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού 
Έρευνας 

 

Καθηγητής  
Ιωάννης ∆αρζέντας 
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Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων 
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