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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ημερομηνία: 16/10/2019 
Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2019_14704 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου Υποέργο με α/α 
(1) και τίτλο «Πρότυπο ωκεανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής)» 
της Πράξης «Πρότυπο ωκεανογραφικό σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής)» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 4.519,91€  πλέον ΦΠΑ 
17% ποσού 768,40€, συνολικό ποσό 5.288,31€ συμπεριλαμβανομένου 17% ΦΠΑ. 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα (φόροι, τέλη, έξοδα λογιστικά, μεταφοράς, κ.λπ.).  
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν 
επικοινωνώντας με  την κα. Αγγελική Σαμπατακάκη, διεύθυνση Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων 
Βιοεπιστημών, Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής 
Ωκεανογραφίας ΜΥΤΙΛΗΝΗ , τηλ.. 22510 36854ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: sampatakaki@aegean.gr 
. 

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος. 

 
Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. 
 
Διάρκεια Σύμβασης - - Τροποποίηση 
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ 
και λήγει δύο μήνες από την οριστική παραλαβή των ειδών.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 
κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των 
όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα υπογράφεται και 
από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 
και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στην 
πρόσκληση. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθ. 206 του Ν. 4412/2016, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον 
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αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθ. 207 του Ν. 4412/2016. 
 
Πληρωμή - Παραλαβή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των ειδών με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών ήτοι: 
Α.   Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών.  
Β.   Τιμολόγιο/ Δελτίο Αποστολής, θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. εφόσον απαιτείται  
Γ.  Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  
εφόσον απαιτούνται 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα. 
 
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 
φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ενδεικτικά: 

 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 τουΝ.4172/2013 
 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% 
και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ3 του Ν.4412/2016, 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 
3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

Τα παραστατικά θα αναγράφουν τους σειριακούς αριθμούς των ειδών ή θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
σχετικά με τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στο παραστατικό. 
Η δαπάνη και η έκδοση των φορολογικών παραστατικών υπόκειται στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1134/28-8-2017 της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του άρθρου 221του ν. 4412/2016, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράψει το/ τα 
αντίστοιχο/α Πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής. 
 
Ρήτρες:  
Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 
207 του Ν. 4412/2016. 
 

Υποβολή προσφορών μέχρι και την  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 Υπόψη κας. Αγγελικής 
Σαμπατακάκη, διεύθυνση Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Κτίριο Επιστημών της 
Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας ΜΥΤΙΛΗΝΗ , τηλ.. 22510 
36854ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: sampatakaki@aegean.gr.  
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Περιεχόμενο προσφορών: 
Α) -Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 
για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος :  
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.  
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ,από τα 
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.  
ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016.  
στ. Δεσμεύεται πως τα είδη της προσφοράς του είναι σύμφωνα με το τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα 
Ειδών.  
ζ. Τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα 
η. Οι Άδειες Χρήσεως λογισμικού είναι απαλλαγμένες από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δεν 
παραβιάζουν με κανέναν τρόπο προ-υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων, παρέχουν στους χρήστες πλήρη και 
ακώλυτη χρήση των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των 
περιορισμών που οι ίδιες οι Άδειες Χρήσεως επιβάλλουν. 
θ. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια θα προσκομίσει (πριν την απόφαση 
ανάθεσης) σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:  
1. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει,  
2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .  
3. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ισχύουσας εκπροσώπησης 
 
Σημειώνεται πως τα αποδεικτικά 1 και 2 θα πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. 
 
Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί 
να ξεπερνάει την προϋπολογιζόμενη τιμή ανά είδος. 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Ισχύς προσφορών: τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 
 

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

  

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας ειδών 
Να αναφερθεί το μοντέλο, χαρακτηριστικά, εγγύηση και χώρα κατασκευής και να κατατεθούν σχετικά τεχνικά 
φυλλάδια κλπ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Μ
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Α

 
Μ
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Π
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ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ  

1 Είδος: Διακομιστής 
με τα παρακάτω ή 
ισοδύναμα 
χαρακτηριστικά 
Επεξεργαστής: Intel 
Xeon processor E3-
1225 v5 

Μέγεθος: Mini 
tower 

Διαστάσεις: Ύψος: 
359.9mm 

Πλάτος:  175mm 

Βάθος: 434.85mm 

Μνήμη: 
Αρχιτεκτονική: 4 
DIMM slots 

Μέγιστη RAM: έως 
64GB DDR4 
2133MT/s 

Chipset: Intel C236  

Raid Controllers: 

Software RAID: Intel 
Rapid Storage 
Controller 12.0  
Θύρες: 4 slots: 
1 PCIe x16 3.0  
1 PCIe x16 3.0 (x4 
speed)  
1 PCIe x4 3.0 1 PCI 

Χρόνος Εγγύησης : 
να αναφερθεί 

Χώρα Κατασκευής: 
να αναφερθεί 

4
8

8
2

1
0

0
0

-9
 

Τεμάχιο 5 2.649,57€ 450,43€ 3.100,0€ 

Χρόνος παράδοσης εντός 
15 ημερών. 
 
Τόπος παράδοσης 
Τμήμα Ωκεανογραφίας και 
Θαλάσσιων Βιοεπιστημών  
Λόφος Πανεπιστημίου 
Εργαστήριο Φυσικής και 
Χημικής Ωκεανογραφίας 
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
email: 
zervakis@marine.aegean.gr, 
Τηλ. 22510 36842 

mailto:zervakis@marine.aegean.gr
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

C
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Μ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ  

2 

Είδος: Ethernet 
Διακόπτης 8 θέσεων  

με τα παρακάτω ή 
ισοδύναμα 
χαρακτηριστικά 
Standards and 
Protocols: 

IEEE 802.3i, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3ab 
, IEEE 802.3x, IEEE 
802.1p  

Interface: 8 
10/100/1000Mbps 
RJ45 Ports (Auto 
Negotiation/Auto 
MDI/MDIX) 

Ανεμιστήρας: 
Fanless 

Χρόνος Εγγύησης : 
να αναφερθεί  

Χώρα Κατασκευής: 
να αναφερθεί 

3
1

2
1

4
1

0
0

-0
 

Τεμάχιο 1 42,74 € 7,27€ 50,01 € 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ  

3 Είδος: UPS 

τύπος UPS: Line 
Interactive 

Ισχύς (VA):  2200VA/ 
1200W 

Συνδεσιμότητα: USB 

Ποσότητα πριζών: 4 

Λογισμικό: ΝΑΙ 

Αυτονομία: 40 – 50 
MIN (100W) 

Χρόνος Εγγύησης : 
να αναφερθεί  

Χώρα Κατασκευής: 
να αναφερθεί 

3
1

1
5

4
0

0
0

-0
 

Τεμάχιο 1 141,03€ 23,98€ 165,01 €  
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΩΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ  

4 Είδος: φορητοί 
υπολογιστές 
(Laptop) με τα 
παρακάτω ή 
ισοδύναμα 
χαρακτηριστικά 
Επεξεργαστής: Intel 
Core i7-8565U 
(1.80GHz) 

Διαστάσεις: Ύψος: 
19.9mm, Πλάτος:  
369mm, Βάθος: 
252.5mm 

RAM: 16GB DDR4 
2400MHz 

Κάρτα γραφικών: 
AMD Radeon RX 
550X, 2GB 

Διάσταση οθόνης: 
15.6''  

Ανάλυση οθόνης: 
1920 x 1080 

Σκληρός δίσκος: 
512GB M.2 SSD 

I/O Ports: USB 3.0 
port x2, USB 2.0 port 
x1, USB 3.1 port 
Type C x1, HDMi port 
x1, Mic/headphone 
combo port x1, 
Ethernet port x1, 
Micro SD 

Βάρος (κιλά): 2.1 

Επιπρόσθετα: 
Fingerprint reader, 
IPS Antiglare display 

Χρόνος Εγγύησης : 
να αναφερθεί  

Χώρα Κατασκευής: 
να αναφερθεί 

Χρόνος Εγγύησης : 
να αναφερθεί 

Χώρα Κατασκευής: 
να αναφερθεί 
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Τεμάχιο 2 1.686,57 € 286,72€ 1.973,29 €  
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ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 4.519,91 768,40 5.288,31  

 


