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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική 
πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών 
ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03470 και κωδικό πράξης MIS 5030203,  το 
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  και 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά 
Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο», Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα 
με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)», προτίθεται να 
αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων, 
πεντακοσίων δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.502,56€)  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού τετρακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών  (425,44€). 

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 μέχρι και 
την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με τον κ. Καρυδάκη Γιώργο διεύθυνση Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Γεωγραφίας, τηλ. 2251036644, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gcari@aegean.gr.   
 
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος. 

 
Χρόνος Ισχύς σύμβασης – Τροποποίηση - Ρήτρες:  
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει σε τρεις (3) 
μήνες μετά την λήξη της οριστικής παραλαβής του συνόλου των ειδών. 
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016.Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθ. 217 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, 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 παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
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Αν τα είδη παραδοθούν 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 
άρθ. 217 του Ν. 4412/2016. 
Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 
 
Πληρωμή - Παραλαβή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών. 

Η παραλαβή των υλικών 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. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 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. 

Η δαπάνη και η έκδοση των φορολογικών παραστατικών υπόκειται στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1134/28-8-2017 της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
 
Υποβολή προσφορών μέχρι και την  Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 15:00 μ.μ. υπόψη κ. Καρυδάκη 
Γιώργο 
 
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.  

στ. Δεσμεύεται πως τα είδη της προσφοράς του είναι σύμφωνα με το τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα 
Τεχνικών προδιαγραφών.  

ζ. Τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα 

η. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 73 
του ν. 4412/2016:  

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 
καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει,  

β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .  

γ. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 
δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

 
Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 1. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει την 
προϋπολογιζόμενη τιμή ανά είδος. 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Ισχύς προσφορών: τέσσερις μήνες από την υποβολή τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας ειδών 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡ
ΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΩ
ΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

CPV1 

Μ
Ο

Ν
Α
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Α
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ΕΤ
Ρ

Η
ΣΗ

Σ2  

Π
Ο

ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
/ΤΟΠΟΣ  

1 

Οθόνη 21.5’’ 
Full HD, 
Αντίθεση: 
30000:1, 
Αναλογία: 16:9, 
Χρόνος 
απόκρισης: 
12ms, Χρώματα: 
16.7 εκατ, 
Φωτεινότητα: 
250cd/m2 

30231000-7 
 

Τεμά
χιο 

3 288,89 49,11 338,00 

Εντός 20 
ημερών από 
την υπογραφή 
σύμβασης ή 
απόφαση 
ανάθεσης/Μυ
τιλήνη, Λόφος 
Πανεπιστημίο
υ, Κτίριο 
Γεωγραφίας, 
Γραφείο 
Καρυδάκη 
Γεωργιου 

2 

Η/Υ γραφείου 
με CPU AMD 
Ryzen 5 2600, 
AMD Radeon RX 
570 8GB 
GDDR5, 3x8GB 
DDR4 RAM 
2666MHz, SSD 
256GB M2, 
Motherboard 
συμβατή, PSU 
550W, Κουτί 
συμβατό, 
ψύκτρα 
επεξεργαστή 
συμβατή 

30213300-8 
 

Τεμά
χιο 

 

1 
 

1.000,85 170,15 1.171,00 

Εντός 20 
ημερών από 
την υπογραφή 
σύμβασης ή 
απόφαση 
ανάθεσης/Μυ
τιλήνη, Λόφος 
Πανεπιστημίο
υ, Κτίριο 
Γεωγραφίας, 
Γραφείο 
Καρυδάκη 
Γεωργιου Σετ 

Πληκτρολόγιο/Π
οντίκι. 
Συνδεσιμότητα: 
USB 

3 

Laptop “2in1” 
13.3’’, CPU i7 
8550, RAM 
16GB DDR4-
2400MHz, SSD 

30213100-6 
 

Τεμά
χιο 

1 1.212,82 206,18 1.419,00 

Εντός 20 
ημερών από 
την υπογραφή 
σύμβασης ή 
απόφαση 
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512GB, GPU 
Intel HD 

Graphics, 
Camera:  
1.0 Megapixels, 
Battery: 3 Cell 
Li-Ion, Ανάλυση 
οθονης: 1920 x 
1080, Οθόνη 
αφής, Windows 
10, Wi-Fi, 
Bluetooth, 
Βάρος<=1.62κιλ
ά 

 

ανάθεσης/Μυ
τιλήνη, Λόφος 
Πανεπιστημίο
υ, Κτίριο 
Γεωγραφίας, 
Γραφείο 
Καρυδάκη 
Γεωργιου 

Σετ 
Πληκτρολόγιο/Π
οντίκι. 
Συνδεσιμότητα: 
USB  

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ € 2.502,56 425,44 2.928,00  

 
 

 

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 


