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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη 
Γεωπληροφορική», ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, στις 1 Νοεμβρίου 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών 54/21.06.2011, Θέμα 14.i) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας 
(Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας) στη Μυτιλήνη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ 

Πρόχειρος ∆ιαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, 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 εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
ευρώ (2.320,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα αναφερόμενα στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β΄ και τον Πίνακα 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 σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) τοπική εφημερίδα στις 14 Οκτωβρίου 
2011. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον/τους οριστικό/ούς προμηθευτή/ές. 
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Το τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 14 Οκτωβρίου 2011. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (Ε.Β.Ε.Α., Επιμελητήριο 
Λέσβου), στις 14 Οκτωβρίου 2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510-36716 & 
22510-36075), και κα Κωτσάλου Ελένη τηλ.: (22510-36927 & 22510-36765), email: 
elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36069. 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, 
81100 Μυτιλήνη), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή 
Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510-36716 & 22510-36075), και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ.: 22510-36927 & 22510-
36765), email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36069. 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
την κα Πιττού Μαίρη (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9:00 π.μ. με 14:00 (τηλ. : 22510-36470, email: 
mpit@aegean.gr.  

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι 25 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 έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 
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139/27.06.97) και που ασχολούνται με την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία συναφών με το αντικείμενο 
της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

9A : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι 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 συμμετέχει  

 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. 

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). 

ΣΤ.   παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 
απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, ιδίως λόγω αναβολής, 
ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

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. 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 
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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. 

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 Γεωγραφίας 
στη Μυτιλήνη, υπόψη κας Πιττού Μαίρης στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και θα έχουν την κάτωθι μορφή :  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  EΛE_2011_3881/13.10.2011 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
 

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.  
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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. 

 

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.  

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.  

 

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.  
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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 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». 

 

13.1.2. Μέρος Β΄: Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

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 : 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                         
ΜΠΣ«ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11 

Σελίδα 6 από 25 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

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. 

 

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 
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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 δαπάνη ανά είδος χωρίς 
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, 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, πλέον 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 κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 
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.  
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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 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. 

 

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. Στην συνέχεια, συντάσσει 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

Ο επιμέρους φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αναγράφεται δε πάνω σε 
αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού φακέλου και μονογράφονται, 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 του : 
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• 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 17.1 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 

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 
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 της τυχόν 
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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. Σε 
αυτόν/ αυτούς που 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 σύμφωνα με τους πίνακες “Κριτηρίων αξιολόγησης και 
συντελεστών”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της προκήρυξης 

70% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα και όροι εγγύησης καλής λειτουργίας / δωρεάν 
συντήρησης 20% 

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

10% 

ΣΥΝΟΛΟ       ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30% 
ΣΥΝΟΛΟ       Α+ Β ΟΜΑΔΩΝ 100% 

 

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.  
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• 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 σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 9Β, 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 
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 

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 
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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.   

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 δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. 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. 

 

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  

• 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 ανακοίνωση, 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 
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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 δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. 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 : 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.  Αποδεικτό 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 21: ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 

Ο κάθε προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στις 
εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Κτήριο Γεωγραφίας, 3ος όροφος, τηλ. 22510 36430, e-mail: 
jdimou@geo.aegean.gr. ). 

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

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

22.1. Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Κτήριο Γεωγραφίας, 3ος όροφος, τηλ. 22510 
36430, e-mail: jdimou@geo.aegean.gr. ) και σε αίθουσες που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της 
προμήθειας. 
 
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
 
Ο κάθε προμηθευτής  ειδοποιεί  εγγράφως τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη 
Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας, πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να 
παραδώσει τον ανωτέρω εξοπλισμό. 
 

22.2. 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.   
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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 
μαζί με το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο 
πίνακας εξοπλισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 : 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: 

 

23.1. Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος 

Η παράδοση χρονικά οριοθετείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες 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. 

 

23.2. 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 διακήρυξη. 

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 24 : 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 25 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

25.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων  
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Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει κατόπιν 
έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 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 προμηθευτή, 
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. 

 

25.2.    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.  

 

25.3. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

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

Επισυνάπτονται :  

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
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 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός    
1 Εκτυπωτής (τύπος Ι)    
 Αρ. Μονάδων: 1    
1.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη laser NAI   
1.2 Μέγεθος χαρτιού Α4 NAI   
1.3 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για 

μέγεθος χαρτιού A4) ≥40   

1.4 Ποιότητα (dpi) 1200x1200   
1.5 Συχνότητα επεξεργαστή (MHz) ≥ 466   
1.6 Μνήμη (MB) ≥64   
1.7 Επεκτάσιμη μνήμη (MB) ≥ 576   
1.8 ∆ίσκοι εισόδου χαρτιού ≥2   
1.9 Αριθμός σελίδων εισόδου ≥600   
1.10 Αριθμός σελίδων εξόδου ≥150   
1.11 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/μήνα) ≥ 80.000   
1.12 Αυτόματη δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων ΝΑΙ   
1.13 Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Ethernet 10/100 ΝΑΙ   
1.14 Ασύσματη ∆ικτύωση (προαιρετικά) ΝΑΙ   
1.14 ∆υνατότητα postcript εκτύπωσης ΝΑΙ   
1.15 Ο εκτυπωτής θα συνοδεύεται από 2 επιπλέον 

τεμάχια toner ΝΑΙ   

1.16 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
1.17 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

καλώδια ΝΑΙ   

1.18 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   
1.19 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥1 έτος   
2 Εκτυπωτής (τύπος ΙΙ)    
 Αρ. Μονάδων: 2    
2.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη laser NAI   
2.2 Μέγεθος χαρτιού Α4 NAI   
2.3 Tαχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 

(σελ/λεπτό) για χαρτί Α4 ≥25   

2.4 Μέγιστη ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
(dpi) ≥ 600x600   

2.5 Συχνότητα επεξεργαστή (MHz) ≥ 400   
2.6 Μνήμη (MB) ≥32   
2.7 Αριθμός σελίδων εισόδου ≥250   
2.8 Αυτόματη δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων ΝΑΙ   
2.9 Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Ethernet 10/100 ΝΑΙ   
2.10 ∆υνατότητα postcript εκτύπωσης ΝΑΙ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                         
ΜΠΣ«ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11 

Σελίδα 17 από 25 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

2.11 Ο εκτυπωτής θα συνοδεύεται από επιπλέον 
τεμάχια toner ≥1   

2.12 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
2.13 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

καλώδια ΝΑΙ   

2.14 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   
2.15 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥1 έτος   
3 Εκτυπωτής (τύπος ΙIΙ)    
 Αρ. Μονάδων: 2    
3.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη laser NAI   
3.2 Μέγεθος χαρτιού Α4 NAI   
3.3 Tαχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 

(σελ/λεπτό) για χαρτί Α4 ≥25   

3.4 Μέγιστη ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
(dpi) ≥ 600x600   

3.5 Συχνότητα επεξεργαστή (MHz) ≥ 400   
3.6 Μνήμη (MB) ≥32   
3.7 Αριθμός σελίδων εισόδου ≥250   
3.8 Αυτόματη δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων προαιρετικά   
3.9 Συνδεσιμότητα: USB 2.0 ΝΑΙ   
3.10 ∆υνατότητα postcript εκτύπωσης ΝΑΙ   
3.11 Ο εκτυπωτής θα συνοδεύεται από επιπλέον 

τεμάχια toner ≥1   

3.12 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   
3.13 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

καλώδια ΝΑΙ   

3.14 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   
3.15 Εγγύηση κατασκευαστή  ≥1 έτος   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
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 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      
1 Εκτυπωτής (τύπος I) 1 1.034,48 1.034,48 165,52 1.200,00 
2 Εκτυπωτής (τύπος II) 2 258,62 517,24 82,76 600,00 
3 Εκτυπωτής (τύπος IΙΙ) 2 224,14 448,24 71,72 520,00 
 ΣΥΝΟΛΟ   2.000,00 320,00 2.320,00 
 

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 
(ΠΡΟ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(16%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ 
16% 
ΦΠΑ) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………............, 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, από την Πρόεδρό του, Αντιπρύτανι Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Καθηγήτρια 
κα Αγγελική ∆ημητρακοπούλου και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 
......................................................., που νόμιμα εκπροσωπείται από .............................................. 
και εδρεύει ....................................... 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 ανά είδος, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Απόφαση της Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 54/21.06.2011, Θέμα 14.i) 
προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (2.320,00€), 
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α, και επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 
Έρευνας. 
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθμ. πρωτ. : ΕΛΕ_2011_3881/13.10.2011, διεξήχθη κανονικά στις 1 
Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος 
Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας) στη Μυτιλήνη.  
 
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 ηλεκτρονικού εξοπλισμού 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 ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως αυτός 
αναγράφεται αναλυτικά στο πίνακα του άρθρου 1.2. «Πίνακας προμήθειας ειδών» και αυτός την 
αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους : 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΙΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
 
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 υπ΄αριθμ. πρωτ. ............. προσφορά 
του προμηθευτή, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της σύμβασης : 

1.2. Πίνακας προμήθειας ειδών : 
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  ΣΥΝΟΛΟ    

1.3.  Η τιμή προμήθειας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 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 θα καλυφθεί την από την κατηγορία 
«Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού και Λογισμικού» του Προγράμματος «Γεωγραφία και 
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 

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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στο Εργαστήριο 
Γεωπληροφορικής, 3ος όροφος, τηλ. 22510-36430, e-mail: jdimou@geo.aegean.gr. ), σε 
χώρους, που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προμήθειας.  

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 3.  ΕΓΓΥΗΣΗ  
3.1 Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 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 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 του ηλεκτρονικού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυμμένα 
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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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
ή τμήματος αυτού, 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 του εξοπλισμού, 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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 

εγγύηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από κανονική χρήση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή μέρους αυτού, που οφείλονται σε 
χρήση αντίθετη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του. 

• Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει 
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, τις απαιτήσεις του έναντι του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για την καταβολή συμβατικού 
τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα. 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 προμηθευτή, 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ) 
4.1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εντός, 

το αργότερο, δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Κτήριο Γεωγραφίας, 3ος όροφος, τηλ. 22510 
36430, e-mail: jdimou@geo.aegean.gr. ). 

4.2.  Ο προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη 
Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας (τηλ. 22510 36470, fax 22510 36409 e-mail: 
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mpit@aegean.gr. ) πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

4.3. Την παραλαβή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 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 τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα παραληφθεί. 

4.5. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως αυτή εξειδικεύεται στην 
παρούσα σύμβαση, στην διακήρυξη και στην προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης παράδοσης-παραλαβής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 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 δε 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
∆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. 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΛΗΡΩΜΗ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 
Η πληρωμή της αξίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 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 του ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την ∆.Ο.Υ.  
Γ.  Αποδεικτό κατάθεσης εξόδων δημοσίευσης περίληψης 

 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια 
∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  
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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 
 
 

Για το  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας     

Για την εταιρεία 
 

  
  
  

Καθηγήτρια 
Αγγελική ∆ημητρακοπούλου 

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
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