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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 
απφ ην ΡΠΚΔΓΔ», είρε πξνθεξχμεη ζηηο 4 Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 13:30 πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 52/20.04.2011 ζέκα 11vi), ν νπνίνο θεξχρζεθε άγνλνο, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 63/04.11.2011, ζέκα 10vii ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

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

κε ηελ απφθαζε 63/04.11.2011, ζέκα 10vii ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ 
πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 25ε ΛνεκβξΫνπ 

2011, εκέξα ΞαξαζθεπΪ θαη ψξα 13:00 ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο 
Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Πχξνπ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 1-2, 

Δξκνχπνιε) ζηε Πχξνζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ 
ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο Κνλάδαο Πχξνπ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 1-2, Δξκνχπνιε) ζηε Πχξν. 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο: 

ΚΔΟΝΠ Α’ 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΑΟΘΟΝ 1: ΔΗΓΝΠ 

Δπαλαιεπηηθφο Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα Ρερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΚΔΟΝΠ Β’ ηεο παξνχζαο. 

ΞξνζθνξΩο γηα ηκΪκα κόλν ησλ ππό πξνκΪζεηα εηδώλ γΫλνληαη δεθηΩο. 

ΑΟΘΟΝ 2: ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Ξ.Α. 

Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ θαηεγνξία 5 ηνπ έξγνπ 1520 «Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 

Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ «Γαπάλεο γηα βειηίσζε ππνδνκψλ, ελίζρπζε εμνπιηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο». 

ΑΟΘΟΝ 3: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ρα αλαθεξφκελα ζηνλ Ξίλαθα Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β’ θαη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΑΟΘΟΝ 4: ΠΚΒΑΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ/ησλ κεηνδφηε/σλ ζα 
ππνγξαθεί/νπλ ζχκβαζε/εηο. Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

ΑΟΘΟΝ 5: ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ ηελ 7ε ΛνεκβξΫνπ 2011. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 2 από 44 

Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία (1) εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο 

ηελ 7ε ΛνεκβξΫνπ 2011. Ρα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ αλαινγηθά ηνλ/ηνπο νξηζηηθφ/νπο 

πξνκεζεπηή/έο. 

Ρν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr) ηελ 7ε ΛνεκβξΫνπ 2011. 

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

ηελ 7ε ΛνεκβξΫνπ 2011. 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΔΣΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δίλνληαη απφ ηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 
Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ & Ππζηεκάησλ (Θσλζηαληηλνππφιεσο 1-2) ζηελ Δξκνχπνιε Πχξνπ, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Γάθλε Βέιιε (ηει. 2281097001, email: 

dvelli@aegean.gr), θαζψο θαη απφ ηελ ππάιιειν θα Γεσξγία Θαινγεξάθε (ηει. 2281097003, email: 
geka@aegean.gr). Ζ δηαθήξπμε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, Ιφθνο Ξαλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, ζηε 

Κπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Εαραξψ Θαβαθιή, ηει. 
2251036716 ή 22510-36742 θαη θα Διέλε Θσηζάινπ, ηει. 2251036729 ή 2251036765, email: 

elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709.  

 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν Σαξάιακπν Αιηθηέξε, ηει.: 2281097044, email: 
babis@aegean.gr, fax : 2281097059.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 18ε ΛνεκβξΫνπ 2011 

θαη ψξα 15:00. 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  

Ν πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεΫ ζύκθσλα κε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 432/81 πεξί ζχζηαζεο Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Έξεπλαο ζηα Α.Δ.Η φπσο 
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 679/22.8.1996 (Φ.Δ.Θ.  Β΄ Αξ. 

θχιινπ 826/10.09.1996), πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3794/2009 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3848/2010. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286 (ΦΔΘ Α’ 19) « Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ- 

Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 

(L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

4. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΙ Α’ 150) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

5. Ρν Ξ.Γ. 60/2007  Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 
2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 

2005. 

6. Ρηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ην Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν 
(ΔΝΣ) ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΠΓΠ) ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 

κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ Α΄ 139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΠΓΠ – ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή 
 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε ΠΓΠ ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ 
ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ 

θαη ηα νπνία: 

- πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο 

- πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, πξνκήζεηα, εκπνξία ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο εηδψλ 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ελψζεηο πξνζθεξφλησλ, θνηλνπξαμίεο, ή ππφ 
ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή ελ γέλεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ 

πξνζθνξά, ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο 

ρσξηζηά. Πηελ πεξίπησζε απηή, φια ηα κέιε επζχλνληαη έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ην θαζέλα. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλνλ ηνπ 
ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή 

εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα 
ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα απνβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία, ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζηνπο 

ππνςεθίνπο.  
Νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 
Ζ δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή φξσλ ζηελ πξνζθνξά νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Όινη 

νη φξνη είλαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα θάλεη 
ελδεηθηηθφ έιεγρν επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 
1. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ  πξνο ην 

Γεκφζην. 

2. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα πεξεζία ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ 
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

3. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 
θπξψζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 9: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

9A: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

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

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

 αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ  

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



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 4 από 44 

 δειψλεηαη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο: 

Α. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

Β. δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Γ. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Γ. είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

Δ. δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα). 

2. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

3. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη φια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 

έγγξαθα, δει., ελδεηθηηθά, θαηαζηαηηθά, δεκνζηεχζεηο ζε ΦΔΘ, ή Ξξσηνδηθείν, πξαθηηθά θιπ.), 

πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζήο ηνπ. 

4. Ππκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα I.2: ΘΑΡΑΓΥΓΖ ΔΗΓΥΛ ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Η, ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ σο πξνο ηε ζηήιε «Ξεξηγξαθή Δηδψλ», σο πξνο ηε ζηήιε «Δπηρεηξεκαηηθή 
Κνλάδα Θαηαζθεπήο» θαη σο πξνο ηελ ζηήιε «Ρφπνο Δγθαηάζηαζεο Δπηρεηξεκαηηθή Κνλάδα 

Θαηαζθεπήο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην απαηηνχκελν είδνο ζε δηθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία 

ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο  απαηηείηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ πξνο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο,  ε νπνία λα αλαθέξεη φηη ε θαηαζθεπή ησλ  πξνζθεξνκέλσλ  εηδψλ  ζα 
γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηελ 

κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, 

παξ.3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
 

Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, θαη ηα παξαθάησ: 

 Ρπρφλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. Δλψζεηο Σξεζηψλ, ISO, CCITT, ΔΙΝΡ, θιπ), αλαγλσξηζκέλεο 
αξκνδηφηεηαο, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά standards ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ. 

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

απηνχ, πξφηππν πηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο. 

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

πξνζθεξφκελα είδε δηαζέηεη ζήκαλζε CE.  

 

9B: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

νθείιεη λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (ΦΔΘ 

Α΄290), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν: 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 5 από 44 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαΫνπ εμακΪλνπ 

πξηλ από ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο σο Ψλσ Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα ηεο Ψλσ αλαθνΫλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

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

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηΨ ηελ εκΩξα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 
θαη αθεηΩξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο 

άλσ αλαθνίλσζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 10: ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ 

Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11: ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1. Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηερληθνχο φξνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 

πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμεο θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε 

πξνζθνξά. Νη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Ρκήκα Κεραληθψλ 

Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηελ 25ε ΛνεκβξΫνπ 2011, 

εκέξα ΞαξαζθεπΪ θαη ψξα 10:00 π.κ. θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή:  

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:  EΙE_2011_4294/07.11.2011 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ 
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΔΥΠ 1-2, 84100 ΠΟΝΠ 

AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: ΞαξαζθεπΪ 25 ΛνεκβξΫνπ 2011, ώξα 13:00  

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Ρν έλα 

αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε 
πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μάζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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ΠειΫδα 6 από 44 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. 

Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

 

ΑΟΘΟΝ 13: ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 
θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», θαη φιεο ηηο 

ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 9Α ηεο παξνχζαο. 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελφηεηεο 
«Ξξνζθεξφκελε Ρερληθή πνζηήξημε – Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» θαη «Πηνηρεία 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ 

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

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

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

δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

Πε πεξΫπησζε ζπλππνβνιΪο κε ηελ πξνζθνξΨ ζηνηρεΫσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηΪξα ε γλσζηνπνΫεζε ησλ νπνΫσλ ζηνπο ζπλππνςΪθηνπο ζα 
Ωζηγε ηα Ωλλνκα ζπκθΩξνληΨ ηνπο, ηόηε ν πξνζθΩξσλ νθεΫιεη λα ζεκεηώλεη επ’ 
απηώλ ηελ Ωλδεημε «πιεξνθνξΫεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηΪξα». Πε αληΫζεηε 
πεξΫπησζε ζα δύλαηαη λα ιακβΨλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη 
ζπλππνςΪθηνη. Ζ Ωλλνηα ηεο πιεξνθνξΫαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηΪξα αθνξΨ κόλνλ 
ηελ πξνζηαζΫα ηνπ απνξξΪηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθΨ Ϊ εκπνξηθΨ δεηΪκαηα ηεο 
επηρεΫξεζεο ηνπ ππνςεθΫνπ. 

 Πθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο.  

Νη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο 

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο 

ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ   

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 

ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ:  
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- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλα ηνπο ππνθαθέινπο 

θαη φια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

 

13.1.  Ρξόπνο ππνβνιΪο ηερληθΪο πξνζθνξΨο 

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

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Ξίλαθα ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β’ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

α.  Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (πίλαθεο ζπκκφξθσζεο) πνπ 
ππάξρνπλ ζην ΚΔΟΝΠ Β’ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηνχο.  

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

παξαηίζεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηνπο θσδηθνχο θαη ηελ 

πεξηγξαθή θάζε εμαξηήκαηνο ΣΥΟΗΠ ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΡΗΚΔΠ ΠΔ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΛΝΚΗΠΚΑ 
(πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο). Ρπρφλ αλαγξαθή νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηνπο 

ζρεηηθνχο πίλαθεο νδεγεί ζε απνθιεηζκφ απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ πξνζθέξνληα.   

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

επηζχλαςε θπιιαδίσλ απφ ηνλ ππνςήθην, πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη φπνπ 

ελδείθλπηαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο.  

Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Ξξνζθνξά κε, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ 
αμηνιφγεζε. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ρα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πξνδηαγξαθψλ κε ηε ιέμε 
ΛΑΗ ή κε ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΖ ΠΛΘΖΘΖ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ». Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα 

θξηηήξηα απηά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όπνπ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ ππάξρεη 

ε ιέμε «ΛΑΗ» ή ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΖ ΠΛΘΖΘΖ, ε απάληεζε είλαη θαη πάιη ππνρξεσηηθή, αιιά ε κε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ δελ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. Γελ επηηξέπνληαη κνλνιεθηηθέο 

απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε» (NOTED), ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα, (COMPLIED) 
θ.η.ι. 

Δηδηθφηεξα, ε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ησλ πηλάθσλ ζα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε αξηζκεηηθφ φξην εθφζνλ ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ ή ππνρξέσζε 
πξνζθέξεηαη ή αλαιακβάλεηαη απ’ απηνχο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπκπιεξσζεί κε ηελ έλδεημε 

«ΝΣΗ». Πε πεξίπησζε πνπ κέλεη θελή ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη «ΝΣΗ». 

Ρέινο, ζηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή ζε ζειίδα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 

ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ή εγγξάθσλ ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή απνζαθελίδνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπ ηεο ζηήιεο «ΑΞΑΛΡΖΠΖ». Νη παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα ζα γίλνληαη κε ηελ κνξθή αξηζκεκέλσλ 
πξνζζεθψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο καδί κε ην φλνκα ή ηνλ θσδηθφ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηεο 

ζειίδαο θιπ. Νη ίδηνη θσδηθνί αξηζκνί ζα αλαθέξνληαη θαη ζηα εγρεηξίδηα ή ζε θσηνηππίεο ηκεκάησλ 
ηνπο, αλ είλαη νγθψδε.  

Ρα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη φια ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα ζα πεξηέρνληαη ην θαζέλα 
μερσξηζηά ζε δηθφ ηνπ αξηζκεκέλν κε θσδηθφ παξάξηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφ επξεηήξην 

ησλ θσδηθψλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ παξαπνκπψλ. Αλ ππάξρεη αζάθεηα ή ανξηζηία, εξκελεχεηαη 

ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δελ ππνρξενχηαη λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν αλ ε παξαπνκπή πνπ ππάξρεη είλαη ιαλζαζκέλε. 

Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ 
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κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 

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

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

έλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ». 

 

13.1.1. ΚΩξνο Β’: Ξξνζθεξόκελε ΡερληθΪ πνζηΪξημε – Δγγύεζε ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 

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

είδε. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν ππνςήθηνο λα παξάζρεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θιπ) ζήκεξα θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ζχκθσλα κε 

ηνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (πίλαθεο ζπκκφξθσζεο) πνπ ππάξρνπλ ζην ΚΔΟΝΠ Β’ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη εληφο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο λα ζπκπεξηιάβεη: 

1. Βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ (ή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θάζε είδνπο) φηη ζα κπνξεί λα 
επεκβαίλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εληφο κηαο 

εβδνκάδαο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ, είηε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο κε δαπάλεο 
ηνπ, είηε κεηαγελέζηεξα κε δαπάλεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 

2. πνρξεσηηθά θαη κε πνηλΪ απνξξΫςεσο, δΪισζε - εγγύεζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο - δσξεάλ 
ζπληήξεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα 

επηπιένλ θφζηνο γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα πεξίνδν 
ηνπιάρηζηνλ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Αλ δελ αλαθέξεηαη εηδηθά 

πεξίνδνο εγγχεζεο, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη αξρηθφ δηάζηεκα εγγχεζεο - 

δσξεάλ ζπληήξεζεο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε πεξίνδν εγγχεζεο, απηφ ζα ιεθζεί ζεηηθά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο.  

3. Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο – δσξεάλ ζπληήξεζεο, ν ππνςήθηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

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

δηακνλήο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο ησλ εηδψλ), εθηφο εάλ απηφ απνδεδεηγκέλα 

πξνέξρεηαη απφ αηηία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε 
ζρεδίαζε. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο - δσξεάλ ζπληήξεζεο, παξνπζηαζηνχλ 
επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο ζε θχξηα κέξε ησλ εηδψλ, ηα νπνία νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθή 

αηέιεηα ή θξπκκέλα ειαηηψκαηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη απνθιεηζηηθά 

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

ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο ησλ θχξησλ κεξψλ. 

5. Δάλ ζθάικα ζηε ζρεδίαζε πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ ή ηκήκαηνο απηψλ, 

ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο εγγχεζεο - 

δσξεάλ ζπληήξεζεο επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

Νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: 

i. Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ ζα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 
ιεηηνπξγίαο. 

ii. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά.  

iii. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ, ην νπνίν ζα αλαθεξζεί 

ζηελ πξνζθνξά θαη ηνπ νπνίνπ ε πιεξφηεηα ζα αμηνινγεζεί. 

iv. Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή δέζκεπζε πεξί εθπιήξσζεο ησλ 

παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ φξσλ εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο. 
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v. Ν ππνςήθηνο νθείιεη επίζεο λα ηεθκεξηψζεη πψο ζα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο. Έηζη νθείιεη λα δειψζεη ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

vi. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηξίηνπο 

(π.ρ. επίζεκνπο ζπλεξγάηεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ή άιιν) πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, νθείιεη λα ην δειψζεη, θαζψο 

επίζεο λα ππνβάιεη θαη ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε 

απηή. 

13.2.  Ρξόπνο ππνβνιΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
νη νπνίνη ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. Πηνπο πίλαθεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο 

θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Ξξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, 
ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. Πε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη 

αζάθεηεο σο πξνο ην θφζηνο, θξπθά θφζηε θ.ι.π. Νη πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκθαλίδνπλ 
ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κεηά απφ πηζαλέο εθπηψζεηο. 

Ζ ηηκΪ ρσξΫο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβΨλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 

ΝηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ πνπ ππεξβαΫλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε ηηκΪ κνλΨδαο πιΩνλ Φ.Ξ.Α. 

απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα 

ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε καγλεηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα 

ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΞΟΥΡΝΡΞΝ». 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 

150/Α/10.07.2007). 

Ξξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΑΟΘΟΝ 15: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Ρερληθή 

φζν θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ 
πξντφλησλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16: ΡΗΚΔΠ  

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΟΥ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κΩρξη θαη 

δεύηεξν δεθαδηθό ςεθΫν. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
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Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε 
ηηκή πνπ θξίλεηαη ζπκθεξφηεξε γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά 
ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο 

ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 17: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ KAI ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, αλ απηνί ην 

επηζπκνχλ. 
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

ΠηΨδην 1: ΑπνζθξΨγηζε εληαΫνπ ΘπξΫσο ΦαθΩινπ θαη ηνπ ΦαθΩινπ Γηθαηνινγεηηθώλ 

ΠπκκεηνρΪο θαη Ωιεγρνο απηώλ. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη, απφ ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ ζεηξά ηεο επίδνζεο, ε 

απνζθξάγηζε ησλ εληαίσλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ζπκκεηνρήο πνπ πεξηέρεη ν επηκέξνπο θάθεινο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά, ηα 

έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη. Νη πξνζθνξέο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη ζε θάζε θχιιν θαη ζπλνιηθά απ’ φια ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ. 

Νη δχν ζθξαγηζκέλνη επηκέξνπο θάθεινη, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εληαίν θπξίσο θιεηζηφ θάθειν θαη 

πεξηέρνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίζηνηρα, παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη, 

αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε απηνχο ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ.  

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηηο πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ην 1ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε θπξίσλ θαθέισλ θαη θαθέισλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) απνξξηθζεί θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφηε ε Δπηηξνπή 
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ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 2νπ ζηαδίνπ (απνζθξάγηζε/έιεγρνο/αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ) 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζε κέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί. Πε πεξίπησζε πνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

θξίλνληαη απνδεθηνί θαηά ην 1ν ζηάδην ηφηε ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα κέξα ζην 2ν 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο.   

 

ΠηΨδην 2: ΑπνζθξΨγηζε θαθΩινπ ηερληθΪο πξνζθνξΨο θαη Ωιεγρνο / αμηνιόγεζε ησλ 
ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, θαη εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί θαλείο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνπο, ηελ ίδηα κέξα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

απηψλ, κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ηνπο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο δείμεη φηη δελ παξαβηάζηεθε ε 
απνζθξάγηζή ηνπο θαη κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο. Πηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

Ν επηκέξνπο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αλαγξάθεηαη δε πάλσ ζε 

απηφλ ν αχμνληαο αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί 
ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαη 

ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλέξρεηαη ζε ζπλερφκελεο θιεηζηέο 

ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο: 

 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο  

 Ρηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο 

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

βαξχηεηαο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 17.2 ηεο παξνχζεο,  

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο 
θαθέισλ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, γηα λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα 

θάζε κηα απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

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

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: 

 Δίλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

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

πξνδηαγξαθέο ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ απαξάβαηνη φξνη ή ζαλ 
απαηηήζεηο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 
επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε θακία πεξίπησζε νη 
ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. 

Ρξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε.  

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

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Πην πξαθηηθφ πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε 

πξνζθνξά ε αμηνιφγεζε ηεο θαη επηπιένλ γηα θάζε θξηηήξην, ν βαζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη ν βαζκφο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ, 

θαζψο θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Πην ίδην πξαθηηθφ θαηαρσξνχληαη θαη 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 12 από 44 

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

αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο. 

Ρπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο «Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΠηΨδην 3: ΑπνζθξΨγηζε επηκΩξνπο θαθΩινπ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο θαη Ωιεγρνο / 

αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – ηειηθΪ αμηνιόγεζε / θαηΨηαμε πξνζθνξώλ 

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνθιείζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 
ζηάδηα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε 

αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ 

απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηηο ηπρφλ 

πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο 
απφξξηςεο. 

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ππνινγίδεη ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ζχγθξηζεο Ι ησλ 
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.2. ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε 

Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνζθνξψλ αλά είδνο. Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ πίλαθα απηφλ 
γίλεηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο αλεγκέλεο ηηκήο ζχγθξηζεο Ι. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & 

Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ/ηνπο ππνςήθην/νπο ζην αξκφδην φξγαλν 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ θνηλνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην παξφλ ζηάδην. Ν/νη 

ππνςήθηνο/νη ζηνλ/ζηνπο νπνίνλ/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ, νθείιεη/νπλ λα ππνβάιεη/νπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9Β ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

17.1  ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ Βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο “Θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 
θαη ζπληειεζηψλ”, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

 

 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 13 από 44 

 

ΝΚΑΓΑ Α’ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΑΞΝΓΝΠΖΠ 

 

α/α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Α.1 

Ππκθσλία πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηνπ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ηνπ Κέξνπο Β΄ηεο 

δηαθήξπμεο 

65% 

Α.2 
Δγγχεζε πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πιένλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ 

ζηνλ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
5% 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Α΄ 70% 

ΝΚΑΓΑ Β’ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΘΑΗ ΘΑΙΤΖ  

α/α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Β.1 

Όξνη, πνηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημεο θαη 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 
άξζξν 13.1.1. ηεο δηαθήξπμεο 

15% 

Β.2 

Ξνηφηεηα εμππεξέηεζεο (Service) κεηά ηελ πψιεζε θαη 

ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, εμαζθάιηζε 
χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ 

10% 

Β.3 
Σξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο πιένλ ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην 

άξζξν 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 
5% 

ΠΛΝΙΝ ΝΚΑΓΑΠ Β΄ 30% 

 

Ζ βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

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

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη 

κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

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

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

 

17. 2 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
αλά είδνο.  

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

κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
 

Ρηκή Ξξνζθνξάο  

ρσξίο ΦΞΑ 
Ι = --------------------------------------- 

Πηαζκηζκέλε Βαζκνινγία  
ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

 

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν ιφγν Ι. 

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

18.1.  Θαηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 14 από 44 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ/ψλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9Β ηεο παξνχζαο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

Ρν Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο /Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ/ ησλ θαθέινπ/σλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηνπο ππνςεθίνπο, πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 

θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα 
απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ 

νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ππνςήθηνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δηαβηβάζεη ζην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο 

/Ξαξαθνινχζεζεο Ππκβάζεσλ ην πξαθηηθφ ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε ηεο, γηα ηνλ/ηνπο ππνςήθην/νπο ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
επφκελν ηνπ Ππγθξηηηθνχ Ξίλαθα κε βάζε ηελ αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο Ι, δειαδή ζηνλ ππνςήθην, 

πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 
ή έρεη θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε 

ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο Ι θ.ν.θ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ 
πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έλα ή 

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

 

18.2.  Θαηαθύξσζε 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κπνξεί κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ λα εγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 30% 

ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή έσο 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ ππνςήθην. 

Πε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ σο ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ θαη εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ 
πιηθφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαλνκή ηεο πξνκήζεηαο. Αλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ 

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

Ν/νη ππνςήθηνο/νη απνδέρεηαη/ληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

γεληθνχο θαη εηδηθνχο. Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 
ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληφο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη 

κεξηθψο ή νιηθψο ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ 
δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   

 

18.3.  ΑλαθνΫλσζε Θαηαθύξσζεο – ΑλΨζεζεο – πνγξαθΪ Πύκβαζεο 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 15 από 44 

Πηνλ/νπο ππνςήθην/νπο, ζηνλ/νπο νπνίν/νπο έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Ξεξηγξαθή είδνπο  

 Ρελ ηηκή 

 Ρνλ ηφπν πξννξηζκνχ  

 Ρε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

 Ρελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

Ν/νη ππνςήθηνο/νη, ζηνλ/νπο νπνίν/νπο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη/ληαη λα 
πξνζέιζεη/νπλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

απηήο. Ν/νη ππνςήθηνο/νη κπνξεί/νχλ λα πξνζέιζεη/νπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν 
κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε 

φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Ρνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο 

παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε 
ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα 

ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή.  

Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε δεκηνπξγεί 
θακία δέζκεπζε γηα ηνλ Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, νχηε απηά ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ. Ρέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά κφλνλ ε αληηθαηάζηαζε είδνπο ην νπνίν είρε αξρηθά 

πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη έσο ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πάςεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη ή/θαη έρεη απνζπξζεί απφ ην εκπφξην. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ 

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

εγγχεζεο ηνπ, θαη δε ζπληζηά αιιαγή ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Νπνηαδήπνηε φκσο, 
ηξνπνπνίεζε ηεο Πχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, 

απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

Νη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

– Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 

118/Α/10.07.2007).  

 

ΑΟΘΟΝ 20: ΔΓΓΖΠΔΗΠ - ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΝΙΔΠ 

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

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

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. 

Κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ, πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, 

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



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 16 από 44 

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

φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο. 

 

20.1. ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ν/νη αλαθεξπρζείο/ληεο πξνκεζεπηήο/ηεο ππνρξενχηαη/ληαη λα πξνζθνκίζεη/ζνπλ Γξακκάηην 
Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

Ρξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΚΔΟΝΠ Β’: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, πξν Φ.Ξ.Α., 
σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηελ 
παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 21: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

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

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ 
ηηκνινγίσλ ηνπ/σλ ηδίνπ/σλ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

Α.  Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 

Β. Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ν..  

Γ.  Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο εμφδσλ δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο 

Ρνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο δελ βαξχλεη/νπλ θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ 

επηβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Ξ.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Ρξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο 
επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΔΘΡΔΙΥΛΗΠΚΝΠ – ΦΝΟΝΗ – ΓΑΠΚΝΗ 

Ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ, πνπ ζα παξαδψζεη, ειεχζεξα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ ζηελ Δξκνχπνιε Πχξνπ, (ηει. Δπηθνηλσλίαο: 22810 97000). 

Νη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο 
πξνκεζεπηή/εο. 

 

ΑΟΘΟΝ 23: ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΗΓΥΛ 

23.1. Ρόπνο θαη ρξόλνο παξΨδνζεο 

Υο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη 
Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ Δξκνχπνιε Πχξνπ. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ν θάζε πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε. 

 

23.2. ΞαξαιαβΪ εηδώλ  

Ρελ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηα 
κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ/νπο κεηνδφηε/εο πξνκεζεπηή/εο.   

Ν θάζε πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε επηηξνπή 
παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα είδε πνπ ζα παξαιεθζνχλ. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη απφ ηνλ θάζε κεηνδφηε πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε πίλαθα παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζ’ απηήλ θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 17 από 44 

Κεηά ηνλ έιεγρν, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκπιεξψλεη πίλαθα ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο, ην είδνο θαη νη ζεηξηαθνί αξηζκνί (serial numbers) ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξαδίδνληαη – παξαιακβάλνληαη, εθφζνλ ππάξρνπλ. Ν πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη ζε 4 φκνηα 
πξσηφηππα (έλα γηα ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, έλα γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη δχν γηα ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο) θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο 
καδί κε ην Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο ιηθψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ζε έλα πξσηφηππν θαη ηνπ νπνίνπ ν 

πίλαθαο εηδψλ χ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.  

Απφ ηε ζηηγκή παξάδνζεο ησλ εηδψλ, αξρίδεη κηα πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (πξαθηηθή 

δνθηκαζία) δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην/α είδνο/ε, ζα γίλεη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ/ησλ θαη 

ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο  ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν.  

 

ΑΟΘΟΝ 24: ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ – ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ 

Ν θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 

παξαθάησ: 

24.1. Θπξώζεηο κε ηΪξεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο 

Ζ παξάδνζε ρξνληθά νξηνζεηείηαη εληφο είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/έο. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο γηα 

ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, πνπ θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο απηνχ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

24.2. Έθπησζε πξνκεζεπηΪ 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην/νπο 

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

ζπκβαηηθέο ηνπ/ηνπο ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη/νπλ νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

Πε πεξίπησζε έθπησζεο πξνκεζεπηή, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 
δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, θαηαβάιινληαο ην 

αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα.  

 

ΑΟΘΟΝ 25: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 

Ν θάζε πξνκεζεπηήο θαη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα πξνζπαζνχλ λα 
ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα ηεο 
Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε 

ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΑΟΘΟΝ 26: ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

26.1  Δθρώξεζε ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκΨησλ  
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Απνθιείεηαη ε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ ηεο ζχκβαζεο πξνθππηφλησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. Θαη’ εμαίξεζε, ν πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη θαηφπηλ 

έγγξαθεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ θαηαβνιή φινπ ή κέξνπο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο επηινγήο 
ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ θαηαζηεί δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε 
θαηαβνιή ππέξ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εθρσξνχκελνπ ηηκήκαηνο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε απνκείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ε αλαζηνιή ή/θαη 
ε δηαθνπή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ, ε θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

ν ζπκβηβαζκφο, θιπ.) ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε 

έλαληη ηνπ εθδνρέσο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

26.2.    ΑλσηΩξα βΫα  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 
ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

26.3. Έιεγρνη ΔηδηθΪο πεξεζΫαο ΓηαρεΫξηζεο 

Ν θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο θαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

 

Δπηζπλάπηνληαη:  

ΚΔΟΝΠ Β΄: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η.1: ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η.2: ΘΑΡΑΓΥΓΖ ΔΗΓΥΛ (ΘΑΡΑ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 18 ΞΑΟ.3 ΡΝ ΞΓ 118/2007) 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΥΟΗΠ ΡΗΚΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΘαζεγΪηξηα 

ΑγγειηθΪ Γεκεηξαθνπνύινπ 

Αληηπξύηαληο Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνύ Πρεδηαζκνύ 

ΞαλεπηζηεκΫνπ ΑηγαΫνπ 

Ξξόεδξνο Δηδηθνύ Ινγαξηαζκνύ Έξεπλαο 
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ΚΔΟΝΠ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

 
ΡερληθΩο πξνδηαγξαθΩο 

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

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

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

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

 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ εκπεξηΩρνληαη αλαθνξΩο εκπνξηθώλ ζεκΨησλ, δηπισκΨησλ 

επξεζηηερλΫαο Ϊ ηύπσλ Ϊ αλαθνξΩο νξηζκΩλεο θαηαγσγΪο Ϊ παξαγσγΪο, δύλαηαη λα 

πξνζθεξζνύλ νη ζπγθεθξηκΩλνη ηύπνη Ϊ ηζνδύλακνη. 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

Α. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ       

1 Νζόλε ππνινγηζηΪ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

1.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

1.2 Γηαγψληνο Νζφλεο 23"      

1.3 Ρερλνινγία Νζφλεο LED      

1.4 
Δγγχεζε 0 θακέλσλ 
pixel Λαη      

1.5 Αλάιπζε 1920 x 1080      

1.6 Φσηεηλφηεηα 250 cd/m²      

1.7 Ρππηθή Αληίζεζε >= 1000:1      

1.8 Γπλακηθή Αληίζεζε >= 5000000:1      

1.9 Σξφλνο Απφθξηζεο <= 5 ms      

1.10 
Γσλία Θέαζεο 
(Νξηδφληηα) >= 170      

1.11 Γσλία Θέαζεο (Θάζεηε) >= 160      

1.12 Δίζνδνη 1xDVI-D, 1xD-Sub 15 pin     

1.13 
Οχζκηζε Βάζεο Θάζεηε 
θιίζε (Tilt) Λαη      

1.14 
Δγγχεζε 0 θακέλσλ 
pixel 

Λαη  
    

1.15 Δγγχεζε >= 2 έηε     

2 Advanced PC       

 Αξ. Κνλάδσλ: 4    

2.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

2.2 Δπεμεξγαζηήο 

Ρεηξαπχξελνο >= 3,4 
GHz, 8 λεκάησλ, 
ηερλνινγίαο ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ     
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

2.3.1 

Κεηξηθή πιαθέηα 

Ρνπνζέηεζε: ATX     

2.3.2 
πνδνρή CPU: Socket 1155 
ή ηζνδχλακν      

2.3.3 
πνζηήξημε Θαξηψλ 
Γξαθηθψλ: ηνπιάρηζηνλ 1 x 
(PCI ΔΣ x 16)     

2.3.4 
πνζηήξημε NVIDIA SLI 
Technology / ATI 
CrossFireX     

2.3.5 
πνδνρέο Κλήκεο: 4 x 
DDR3 
2133/1600/1333/1066 MHz     

2.3.6 
πνζηήξημε Γίζθσλ: 
ηνπιάρηζηνλ 4 x SATA II, 
ηνπιάρηζηνλ 1 x SATA III     

2.3.7 

Θχξεο Δπηθνηλσλίαο 
(Δμσηεξηθέο): 1 x External 
SATA, 1 x IEEE 1394a, 7 
θαλάιηα ήρνπ, 1 x USB 3.0 
ports, 4  x USB 2.0 ports     

2.4 Ξιαίζην ΑΡΣ     

2.5 Ρξνθνδνηηθφ >= 800 Watt     

2.6 Πθιεξφο δίζθνο >= 1 TB SATA III     

2.7 Κνλάδα νπηηθνχ δίζθνπ Blu Ray     

2.8.1 

Θάξηα νζφλεο 

Mλήκε: >= 1GB     

2.8.2 
Ρχπνο κλήκεο: GDDR5 
256-bit     

2.8.3 
Ραρχηεηα ππξήλα: 
ηνπιάρηζηνλ 800 MHz     

2.8.4 
Ραρχηεηα κλήκεο: 
ηνπιάρηζηνλ 1000MHz     

2.8.5 
Ρνπνζέηεζε: PCI Express 
2.0 16x     

2.8.6 Έμνδνη: DVI-I, HDMI      

2.9 Θάξηα ήρνπ 
Δλζσκαησκέλε ζηε 
κεηξηθή     

2.10 Θάξηα δηθηχνπ 
Δλζσκαησκέλε ζηε 
κεηξηθή 100/1000 Gigabit 
Lan     

2.11.1 

Ξιεθηξνιφγην 

Δξγνλνκηθή ζρεδίαζε: Λαη      

2.11.2 
Ξιήθηξα ζπληνκεχζεσλ 
internet θαη multimedia: 
Λαη      

2.11.3 Πχλδεζε: USB ελζχξκαηε     

2.11.4 Αδηάβξνρν: Λαη      

2.11.5 
Ξξνγξακκαηηδφκελα 

πιήθηξα: Λαη      

2.11.6 
Σαξαθηήξεο: 
Ιαηηληθά/Διιεληθά     

2.12.1 

Ξνληίθη 

Ρερλνινγία: Blue Track      

2.12.2 Πχλδεζε: Δλζχξκαηε      

2.12.3 
Θχξα Πχλδεζεο: 
Δλζχξκαηε      
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2.12.4 
Ξξνγξακκαηηδφκελα 
πιήθηξα: 5      

2.12.5 
Θαηεπζχλζεηο ηξνρνχ 
θχιηζεο: 4      

2.12.6 
Άλεζε γηα αξηζηεξφρεηξεο: 
Λαη      

2.13.1 

Νζφλε 

Γηαγψληνο Νζφλεο: 23"      

2.13.2 Ρερλνινγία Νζφλεο: LED      

2.13.3 
Δγγχεζε 0 θακέλσλ pixel: 
Λαη     

2.13.4 Αλάιπζε: 1920 x 1080      

2.13.5 Φσηεηλφηεηα: 250 cd/m²      

2.13.6 
Γπλακηθή Αληίζεζε: >= 
5000000:1      

2.13.7 
Σξφλνο Απφθξηζεο: <= 5 
ms      

2.13.8 
Δίζνδνη:ηνπιάρηζηνλ 
1xDVI-D,  1xD-Sub 15 pin     

2.14.1 

Ζρεία 

Αξηζκφο Ζρείσλ: 2     

2.14.2 Ρχπνο Ζρείσλ: 2 δξφκσλ      

2.14.3 Καγλεηηθή ζσξάθηζε: Λαη      

2.14.4 Ππλνιηθή Ηζρχο: 4 Watt      

2.14.5 
Ηζρχο Δκπξνζζίσλ: 2 x 2 
Watt      

2.14.6 Απφθξηζε: 90 Hz - 20 KHz     

2.14.7 Δγγχεζε >=3 έηε     

3 
ΘνπηΫ δηθηπαθνύ 
ρώξνπ 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

3.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

3.2 Δπεμεξγαζηήο  >=1.8GHz, δηπχξελνο     

3.3 Κλήκε  1GB RAM     

3.4 Flash Memory  512MB DOM     

3.5 πνζηήξημε Γίζθσλ 2.5/ 3.5" SATA x5     

3.6 Θέζεηο Γίζθσλ 
5 x Hot-swappable and 
lockable tray     

3.7 Γηθηπαθή Πχλδεζε 
2 x Gigabit RJ-45 Ethernet 
port     

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

3.9 USB πφξηεο 
5 x USB 2.0 port (Δκπξφο: 
1; Ξίζσ: 4)     

3.10 
πνζηήξημε USB 
εθηππσηή, pen drive θ.α. Λαη     

3.11 eSATA  2 x eSATA port (Back)     

3.12 Θνπκπηά ειέγρνπ 
Πχζηεκα: Power button, 
USB One-Touch-Backup 
Button, Reset button     

3.13 LCD επηθάλεηα  Mono-LCD νζφλε κε     
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backlight 

3.14 Βνκβεηήο θηλδχλνπ Ππζηήκαηνο     

3.15 Form Factor  Tower     

3.16 Βάξνο 
Net weight: 5.1 kg (11.24 
lbs)     

3.17 Πχλδεζε νζφλεο 
VGA ζχλδεζε γηα 
ζπληήξεζε     

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

3.19 Δγγχεζε >= 2 έηε     

4 
Φνξεηόο 
πνινγηζηΪο 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

4.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

4.2.1 
Νζφλε 

Γηαγψληνο Νζφλεο 17.3"      

4.2.2 Ρχπνο Νζφλεο LED      

4.3.1 

Θάξηα γξαθηθψλ 

Ρχπνο Θάξηαο Γξαθηθψλ 
Απηφλνκε      

4.3.2 
Κλήκε Θάξηαο Γξαθηθψλ 
2048 MB     

4.3.3 Αλάιπζε 1600 x  900     

4.4.1 

Δπεμεξγαζηήο 

Ρεηξαπχξελνο ηερλνινγίαο 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ    

4.4.2 
Ραρχηεηα επεμεξγαζηή 2 
GHz     

4.5.1 
Κλήκε 

Κέγεζνο Κλήκεο 8 GB      

4.5.2 Ρχπνο Κλήκεο DDR3      

4.6.1 

Πθιεξφο Γίζθνο 
Σσξεηηθφηεηα 640 GB      

4.6.2 
Πχλδεζε Πθιεξνχ Γίζθνπ 
SATA      

4.7 Νπηηθφ Κέζν Blu Ray Player      

4.8 Ξνιπκέζα HD WebCam     

4.9.1 

Γίθηπα 

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

4.9.2 Bluetooth     

4.9.3 
Θχξα Ethernet 
10/100/1000 Mbps      

4.10.1 

Ππλδέζεηο 

Card Reader     

4.10.2 2xUSB 2.0      

4.10.3 2xUSB 3.0      

4.10.4 VGA out     

4.10.5 1xHDMI out      

4.10.6 1xMicrophone in      

4.10.7 2xHeadphone Out      

4.11.1 
Κπαηαξία 

Ρχπνο Κπαηαξίαο Li-Ion      

4.11.2 Πηνηρεία 6      

4.13 Βάξνο  <= 3.0 kg      



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 23 από 44 

Α
/
Α

 

Γ
ΗΑ

Θ
Ζ

Ο


Μ
Ζ

Π
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

4.14 Δγγχεζε >= 1 έηνο     

5 
Φνξεηόο 
πνινγηζηΪο 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

5.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

5.2.1 
Νζφλε 

Γηαγψληνο Νζφλεο 15"      

5.2.2 Ρχπνο Νζφλεο TFT     

5.3.1 

Δπεμεξγαζηήο 

Γηπχξελνο ηερλνινγίαο 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ     

5.3.2 
Ραρχηεηα επεμεξγαζηή >= 
1.5 GHz     

5.4.1 
Κλήκε 

Κέγεζνο Κλήκεο 4 GB      

5.4.2 Ρχπνο Κλήκεο DDR3 RAM     

5.5.1 

Πθιεξφο Γίζθνο 
Σσξεηηθφηεηα 320 GB      

5.5.2 
Πχλδεζε Πθιεξνχ Γίζθνπ 
SATA      

5.6 Νπηηθφ Κέζν DVDRW     

5.7 Ξνιπκέζα Webcam     

5.8.1 
Γίθηπα 

WiFi     

5.8.2 Θχξα Ethernet 1Gbps     

5.9 Δγγχεζε >=1 έηνο     

Β. ΔΗΓΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ     

6 ΘΨξηα γξαθηθώλ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 4    

6.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

6.2 Δπεμεξγαζηήο γξαθηθψλ  

GeForce GTX 580 
(ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 
γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο 
κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα)     

6.3 Ππρλφηεηα επεμεξγαζηή           >= 800 MHz     

6.4 Πχλδεζε PCI Express 2.0 x 16     

6.5 Σξνληζκφο Κλήκεο >= 4096 MHz     

6.6 Κέγεζνο Κλήκεο >= 1536MB     

6.7 Γίαπινο Κλήκεο GDDR5     

6.8 Ρχπνο Κλήκεο 384bit     

6.9 DirectX 3D Hardware DirectX 11     

6.10 OpenGL OpenGL 4.0     

6.11 RAMDAC 400 MHz     

6.12  Έμνδνη  Dual DVI-I, Mini-HDMI     

6.13 
Γπλαηφηεηα Ξαξάιιειεο 
Ιεηηνπξγίαο 

Nvidia SLI 

    

6.14 Πχζηεκα Τχμεο Δλεξγεηηθφ     

6.15 Κέγηζηε Αλάιπζε >= 2560 x 1600     

6.16 πνζηήξημε HDCP Λαη     

6.17 Δγγχεζε Θαηαζθεπαζηή >= 3 Έηε     
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7 Πθιεξόο δΫζθνο 1ΡΒ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 3    

7.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

7.2 Σσξεηηθφηεηα 1 TB      

7.3 Κέγεζνο 3.5 inches      

7.4 Buffer Protection 64 MB      

7.5 Ππζθεπαζία Bulk      

7.6 Maximum RPM 7200 rpm      

7.7 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

3 Gbit/sec  
    

7.8 Πχλδεζε SATA II     

7.9 πνζηήξημε Raid Λαη      

7.10 
Ρερλνινγία 2 
επεμεξγαζηψλ 

Λαη  
    

7.11 
Ρερλνινγία ξχζκηζεο 
χςνπο θεθαιήο ηξίηεο 
γελεάο 

Λαη 

    

7.12 

Γηα πεξηβάιινληα 

κεγάινπ θφξηνπ 
εξγαζίαο 

Λαη 

    

7.13 Ξξάζηλε ζεηξά Όρη     

7.14 Δγγχεζε >= 5 έηε     

8 Πθιεξόο δΫζθνο 2ΡΒ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 6    

8.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

8.2 Σσξεηηθφηεηα 2 TB      

8.3 Κέγεζνο 3.5 inches      

8.4 Buffer Protection 64 MB      

8.5 Ππζθεπαζία Bulk      

8.6 Maximum RPM 7200 rpm      

8.7 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

6 Gbit/sec  
    

8.8 Πχλδεζε SATA III     

8.9 

Ηδαληθφο γηα εθαξκνγέο 
πςειψλ απαηηήζεσλ, 
φπσο multimedia, video 
θαη photo editing 

Λαη 

    

8.10 Ξξάζηλε ζεηξά Όρη     

8.11 Δγγχεζε >= 5 έηε     

9 Πθιεξόο δΫζθνο 2ΡΒ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 10    

9.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

9.2 Σσξεηηθφηεηα 2 TB      

9.3 Κέγεζνο 3.5 inches      

9.4 Buffer Protection 64 MB      

9.5 Ππζθεπαζία Bulk      
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9.6 Maximum RPM 7200 rpm      

9.7 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

3 Gbit/sec  
    

9.8 Πχλδεζε SATA II     

9.9 

Ηδαληθφο γηα εθαξκνγέο 
πςειψλ απαηηήζεσλ, 
φπσο multimedia, video 

θαη photo editing 

Λαη 

    

9.10 Ξξάζηλε ζεηξά Όρη     

9.11 Δγγχεζε >= 5 έηε     

10 
ΠθιεξνΫ ΓΫζθνη 
εμππεξεηεηΪ 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

10.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

10.2 Σσξεηηθφηεηα 300 GB      

10.3 Κέγεζνο 2.5 inches      

10.4 Ρερλνινγία SAS     

10.5 Maximum RPM 10000 rpm      

10.6 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

600 MBps (4,7 Gbps) 
    

10.7 Hot swappable Λαη     

10.8 Δγγχεζε >= 3 έηε     

11 
Δμσηεξηθόο ζθιεξόο 
δΫζθνο 1TB 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 6    

11.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

11.2 Σσξεηηθφηεηα 1 TB      

11.3 Κέγεζνο 2.5 inches      

11.4 Βάξνο <= 300 γξακκάξηα     

11.5 Maximum RPM 7200 rpm      

11.6 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

5 Gbit/sec  
    

11.7 Πχλδεζε USB 2.0, USB 3.0     

11.8 Δγγχεζε >= 2 έηε     

12 
Δμσηεξηθόο ζθιεξόο 
δΫζθνο 2TB 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 3    

12.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

12.2 Σσξεηηθφηεηα 2 TB      

12.3 Κέγεζνο 3.5 inches      

12.4 Maximum RPM 7200 rpm      

12.5 
Κέγηζηνο Οπζκφο 
Κεηαθνξάο 

5 Gbit/sec  
    

12.6 Πχλδεζε USB 2.0, USB 3.0     

12.7 Δγγχεζε >= 2 έηε     
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13 
SATA RAID Controller 
- 3ware 9550SXU 
16ML PCI-X 

(ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 
γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο 

κε ππάξρνλ ζχζηεκα)     

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

13.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

13.2 Δγγχεζε >=3 έηε     

Γ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ     

14 ΘΨκεξα       

 Αξ. Κνλάδσλ: 7    

14.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

14.2 Ρξνθνδνζία Κέζσ ηεο Θχξαο USB     

14.3 Κηθξφθσλν Τεθηαθφ Δλζσκαησκέλν     

14.4 Αηζζεηήξαο 
720p αηζζεηήξαο κε 
εγγξαθή true HD-quality 
video έσο θαη 30 fps.     

14.5 Απηφκαηε εζηίαζε Λαη     

14.6 
Γηαζηάζεηο γηα ηελ 
ηειενπηηθή θαηαγξαθή 

 16:9 widescreen 

    

14.7 TrueColor Technology Λαη     

14.8 ClearFrame Technology Λαη     

14.9 Ππκβαηφηεηα: 
 Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP     

14.10 Αλάιπζε Φσηνγξαθίαο 8.0 megapixels     

14.11 Αλαγλψξηζε πξνζψπνπ Λαη     

14.12 24-Bit True Color Λαη     

14.13 Βάζε ζηήξημεο 
Δχθνιε πξνζαξκνγή ζε 
θάζε ηχπν νζφλεο     

14.14 Δγγχεζε >= 2 έηε     

15 
ΞνιπκερΨλεκα 
δηθηπαθό 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

15.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

15.2 Ιεηηνπξγίεο 
Δθηππσηήο-Παξσηήο-
Αληηγξαθηθφ-FAX     

15.3 Fax       

15.3.1 
Κεληαίνο θχθινο 
εξγαζηψλ 

έσο 10.000 ζειίδεο  
    

15.3.2 Ππλδέζεηο 
1xUSB 2.0, Θχξα Ethernet, 
WiFi, PictBridge     

15.3.3 Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
Mac OS 10.3.9 or higher  
Windows 7  Windows 
Vista  Windows XP      

15.4 ΔθηππσηΪο       

15.4.1 Ρχπνο Δθηχπσζεο Έγρξσκε      

15.4.2 
Ραρχηεηα αζπξφκαπξεο 
εθηχπσζεο 

έσο 33 ζει/ιεπηφ  
    

15.4.3 
Ραρχηεηα έγρξσκεο 
εθηχπσζεο 

έσο 30 ζει/ιεπηφ  
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15.4.4 Αλάιπζε εθηχπσζεο έσο 4800 x 1200 dpi      

15.5 ΠαξσηΪο       

15.5.1 Αλάιπζε ζαξσηή έσο 1200 x 4800 dpi      

15.5.2 Ρχπνο ζαξσηή 
Απηφκαηνο Ρξνθνδφηεο  
Δπίπεδνο      

15.6 
ΔπηπιΩνλ 
ραξαθηεξηζηηθΨ 

  
    

15.6.1 Card Reader Λαη      

15.6.2 LCD Νζφλε Νζφλε Αθήο      

15.6.3 Δθηχπσζε δηπιήο φςεο Απηφκαηε      

15.6.4 Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο έσο 50 θχιια      

15.7 ΣαξηΫ       

15.7.1 Ρξνθνδνζία ραξηηνχ 350 θχιια      

15.7.2 
Κέγηζην κέγεζνο 
ραξηηνχ 

A4  
    

15.8 Αλαιώζηκα       

15.8.1 Κειάληα 4      

15.9 Δγγχεζε >= 2 έηε     

16 ΠαξσηΪο (ηύπνπ Α’)       

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

16.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

16.2 Κέγηζηε Αλάιπζε ≥4800 x 9600 dpi     

16.3 
Ραρχηεηα 
Ξξνεπηζθφπεζεο 

≤8,5 sec 
    

16.4 Ραρχηεηα Πάξσζεο ≤13 sec     

16.5 Γηαζηάζεηο Πάξσζεο 216 x 311 mm     

16.6 Πχλδεζε USB 2.0     

16.7 Zoom 10 έσο 2400%     

16.8 Δγγχεζε >= 1 έηνο     

17 ΠαξσηΪο  Γηαθαλεηώλ       

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

17.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

17.2 Ρχπνο ζαξσηή 
Δπηηξαπέδηνο ζαξσηήο 
έγρξσκσλ εηθφλσλ     

17.3.1 

Νπηηθή αλάιπζε 

Φαθνί ππεξ-αλάιπζεο: 
6400dpi x Sub 9600dpi 
(ζάξσζε κε ζηήξηγκα 
θηικ)     

17.3.2 

Φαθνί πςειήο αλάιπζεο: 
4800 x 9400 dpi 
(αλαθιαζηηθή ζάξσζε θαη 

ζάξσζε κε θχιιν επαθήο)     

17.4 Νπηηθή ππθλφηεηα 4.0 DMax     

17.5.1 

Κέγεζνο εγγξάθνπ 

216 x 297 ρηι. (A4, letter)     

17.5.2 
149 x 247 ρηι. (πξνεπηινγή 
θαη θαηά ηε ρξήζε 
ζηεξίγκαηνο θηικ)     
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17.5.3 
Φηικ ισξίδαο 35 ρηι. 6 
θαξέ x 4     

17.5.4 
Φηικ 35 ρηι. ζε βάζε 12 
θαξέ     

17.5.5 
Φηικ 120/220 (κέγ. 6 x 20 
εθ.) 2 θαξέ     

17.5.6 5 x 4" 2 θαξέ     

17.5.7 

203 x 254 ρηι. (θαηά ηε 

ρξήζε νδεγνχ πεξηνρήο 
θηικ)     

17.6.1 

Γηαζχλδεζε 

USB 2.0 (κε 1 ππνδνρή 
βχζκαηνο ηχπνπ B)     

17.6.2 
IEEE 1394 (κε 1 ππνδνρή 6 
αθίδσλ)     

17.7 Γηακόξθσζε       

17.7.1 

Φσηνειεθηξηθή ζπζθεπή 

6 ελαιιαζζφκελεο γξακκέο 
ρξψκαηνο CCD κε micro 
Lens     

17.7.2 
4800 dpi ζηα 122.400 pixel 
(20.400 x 2 γξακκέο x 3 
ρξψκαηα)     

17.7.3 
6400 dpi ζηα 113.280 pixel 
(18.880 x 2 γξακκέο x 3 
ρξψκαηα)     

17.8 Ξεγή θσηφο 
Ιεπθή ιάκπα θζνξηζκνχ 
ςπρξήο θαζφδνπ     

17.9 Κέζνδνο Sub-scanning 
Πηαζεξφ έγγξαθν θαη 
θηλεηφο θνξέαο     

17.10 Απόδνζε       

17.10.1 
Αλάιπζε ζαξσκέλσλ 
εγγξάθσλ 

50 – 12.800 dpi 
    

17.10.2 

Σξψκαηα 

Δζσηεξηθά: 48 bit (281,5 
ηξηζεθαηνκκχξηα ρξψκαηα)     

17.10.3 
Παξσκέλσλ εγγξάθσλ: 48 
bit (281,5 ηξηζεθαηνκκχξηα 
ρξψκαηα)     

17.10.4 
24 bit (16,7 εθαηνκκχξηα 
ρξψκαηα)     

17.10.5 
16 bit (65.536 επίπεδα 
θιίκαθαο ηνπ γθξίδνπ)     

17.10.6 
8 bit (256 επίπεδα θιίκαθαο 
ηνπ γθξίδνπ)     

17.10.7 1 bit (κνλφρξσκν)     

17.11 ΑλαθιαζηηθΪ ζΨξσζε       

17.11.1 Κνλφρξσκε <= A4 300 dpi - 11 δεπη.     

17.11.2 
24 bit έγρξσκε 

<= A4 300 dpi - 14 δεπη.     

17.11.3 <= A4 600 dpi - 25 δεπη.     

17.12 ΠΨξσζε θηικ       

17.12.1 Αξλεηηθφ θηικ 35 ρηι. <= 2400 dpi - 47 δεπη.     

17.12.2 Θεηηθφ θηικ 35 ρηι. <= 2400 dpi - 44 δεπη.     

17.13 ΙεηηνπξγΫεο       
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17.13.1 
Πχζηεκα βειηίσζεο 
πνηφηεηαο εηθφλαο 

Ρερλνινγίεο DIGITAL ICE, 
Κείσζε θφθθνπ, Αθαίξεζε 
ζθφλεο, Αλάθηεζε 
ρξσκάησλ, Ρερλνινγία 
PRINT Image Matching™ 
II, Βειηηζηνπνηεκέλε 
απηφκαηε έθζεζε, Κάζθα 
αθαίξεζεο νμχηεηαο κε 
κείσζε ζνξχβνπ, Βειηίσζε 
εηθφλαο κε βειηηζηνπνίεζε 
ηχπνπ εγγξάθνπ, Οχζκηζε 
θακπχιεο ηφλσλ κε 
ηζηφγξακκα, Ξαιέηα 
ρξσκάησλ γηα ην Easy 
Color Fix.     

17.13.2 Δχθνιε ζάξσζε 

θνπκπί, Αλεμάξηεηε 
εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 
ζάξσζεο ζε αξρείν, 
Ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζε 
Pdf, Ξεξηβάιινλ ρξήζηε 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 
Απηφκαηε αλίρλεπζε 
πνιιαπινχ εγγξάθνπ, 
Απηφκαηε πεξηθνπή 
πνιιαπινχ εγγξάθνπ, 
Απηφκαηε δηφξζσζε 
απφθιηζεο, Ξνιιαπιά 
θπιηφκελα κελχκαηα, 
Ξξνεπηζθφπεζε 
κηθξνγξαθίαο ζηε ζάξσζε 
θηικ     

17.14 
πνζηεξηδόκελεο 
πιαηθόξκεο 

  
    

17.14.1 USB 2.0 

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

17.14.2 IEEE 1394 (FireWire) 

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

17.15 
ΠπλζΪθεο 
πεξηβΨιινληνο 

  
    

17.15.1 Θεξκνθξαζία 
5ºC έσο 35ºC (ζε 
ιεηηνπξγία)     

17.15.2 γξαζία 
10% έσο 80%, ρσξίο 
ζπκπχθλσζε (ζε 
ιεηηνπξγία)     

17.16 
ΞξνδηαγξαθΩο 
παξνρΪο ξεύκαηνο 

  
    

17.16.1 Ράζε AC 220-240 V - 50-60 Hz     

17.16.2 

Θαηαλάισζε ηζρχνο 

<= 32 W (ιεηηνπξγία)     

17.16.3 
<= 19 W (ιεηηνπξγία 
αλακνλήο)     
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17.16.4 
<= 4 W (ιεηηνπξγία 
αδξάλεηαο)     

17.17 Δγγχεζε Βαζηθή εγγχεζε 1 έηνπο     

18 ΠαξσηΪο (ηύπνπ Β’)       

 Αξ. Κνλάδσλ: 1    

18.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

18.2 
Κέγηζην κέγεζνο 

ζάξσζεο 
A4 / Letter (216 x 297) 

    

18.3 Ρχπνο ζάξσζεο 
Δπίπεδεο Δπηθάλεηαο 
(Flatbed)     

18.4 
Νπηηθή αλάιπζε 
ζάξσζεο 

6400x 9600 DPI 
    

18.5 Σξψκα Λαη     

18.6 
Αλάιπζε ζάξσζεο 
πιηθνχ 

6400x9600 DPI 
    

18.7 Έγρξσκε ζάξσζε Λαη     

18.8 Ρχπνο θηικ βάζεο 35mm     

18.9 Ρχπνο αηζζεηήξα CCD     

18.10 Κέγηζηε αλάιπζε 12800 DPI     

18.11 Βάζνο bit 48-bit     

18.12 Optical density 3.4 Dmax      

18.13 Film scanning Λαη     

18.14 Ρύπνο πνιπκΩζσλ       

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

A4  
    

18.14.2 Letter Λαη     

18.15 Ππλδεζηκόηεηα       

18.15.1 Ρππηθή ζπλδεζηκφηεηα USB2.0/USB1.1      

18.15.2 Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα       

18.15.3 
Ππλδεζηκφηεηα 
Macintosh 

Λαη 
    

18.15.4 Ππκβαηά ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα 

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

18.15.5 Mac OS X 10.2.8 +      

18.16 ΓηαρεΫξεζε ελΩξγεηαο       

18.16.1 Απαηηήζεηο ηζρχνο 220-240 V 50-60 Hz      

18.16.2 Θαηαλάισζε ηζρχνο 17 W     

18.16.3 Ξηζηνπνίεζε Energy Star Λαη     

18.16.4 
Θαηαλάισζε ηζρχνο, 
ελεξγφ 

4 W 
    

18.17 
ΠπλζΪθεο 
πεξηβΨιινληνο 

  
    

18.17.1 
Δχξνο πγξαζίαο 
ιεηηνπξγίαο 

10-80 % 
    

18.17.2 
Δχξνο ζεξκνθξαζίαο 
ιεηηνπξγίαο 

10 - 35 °C 
    

18.17.3 γξαζία κε ιεηηνπξγίαο 20-80 %     
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18.18 Δγγχεζε >= 1 έηνο     

19 
ΒηληενπξνβνιΩαο 
κπαηαξΫαο 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

19.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

19.2 Ρχπνο Φνξεηφο-Ρζέπεο     

19.3 
Κέγηζηε θσηεηλφηεηα 

πξνβνιέα  
50 ANSI lumens 

    

19.4 Ρερλνινγία πξνβνιήο  DLP     

19.5 Θαλνληθή αλάιπζε  WVGA (858x600)     

19.6 Ιφγνο αληίζεζεο  83,33402778     

19.7 
Κέγηζηε δηαγψληνο 
εηθφλαο ζε ίληζεο 

120¨ 
    

19.8 Ρχπνο ιακπηήξα LED     

19.9 
Γηάξθεηα δσήο ηνπ 
ιακπηήξα  

>= 20000 h 
    

19.10 
Ξνζφηεηα ζπξψλ mini 
USB 

1 
    

19.11 
Ξνζφηεηα ζπξψλ mini 
HDMI 

1 
    

19.12 Ξνζφηεηα ζπξψλ VGA  1     

19.13 
Ξνζφηεηα ζπξψλ 
Composite 

1 
    

19.14 
Ξνζφηεηα ζπξψλ SD 
Card 

1 
    

19.15 
Δπίπεδν ζνξχβνπ ζηε 
κέγηζηε θσηεηλφηεηα 

<= 29 dB 
    

19.16 Δλζσκαησκέλν ερείν Λαη     

19.17 

Ιεηηνπξγία κε 
ελζσκαησκέλε κπαηαξία 
(παξέρεηαη ζηε 

ζπζθεπαζία) 

Λαη 

    

19.18 
Ρχπνο ελζσκαησκέλεο 
κπαηαξίαο 

Ιηζίνπ 
    

19.19 
Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κε 
ζηάληαξ κπαηαξία 

1,5 ψξεο 
    

19.20 
Φφξηηζε κέζσ ζχξαο 
USB 

Λαη 
    

19.21 
Κέγηζην Ξάρνο ζε 
εθαηνζηά 

3 
    

19.22 Όγθνο ζε θπβ. εθαηνζηά 260     

19.23 Βάξνο <=250 γξακκάξηα     

19.24 
Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 

ρσξίο PC 
Λαη 

    

19.25 

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

Λαη 
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19.26 

πνζηεξηδφκελα αξρεία 
Photo: jpg, tiff, gif, png, 
bmp, tga, fpx, pcx, pcd, 
psd 

Λαη 

    

19.27 

πνζηήξημε αξρείσλ 
παξνπζίαζεο 
POWERPOINT (αλ 
απαηηείηαη κεηαηξνπέαο 
λα παξέρεηαη κε ηε 
ζπζθεπή) 

Λαη 

    

19.28 Δγγχεζε >= 2 έηε     

20 
ΘεξαΫα αζύξκαησλ 
δηθηύσλ (Omni) 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 4    

20.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

20.2 Ρχπνο 
Ξνιπθαηεπζπληηθή 
εμσηεξηθή (omni-
directional)     

20.3 Απνιαβή >=  10dBi     

20.4 Νξηδφληην εχξνο δέζκεο 360 κνίξεο     

20.5 Θάζεην εχξνο δέζκεο >= 15 κνηξεο     

20.6 Ρνπνζέηεζε ζε ηνίρν ή ηζηφ     

20.7 Αθξνδέθηεο Θπιεθφ Λ     

20.8 Δγγχεζε >=1 έηνο     

21 
ΓηθηπαθΩο θΨξηεο 
USB κε εμσηεξηθΪ 
θεξαΫα 

  

    

 Αξ. Κνλάδσλ: 4    

21.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

21.2 Δίδνο Θάξηα Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ      

21.3 Πχλδεζε USB 2.0      

21.4 Standards IEEE 802.11b/g/n      

21.5 Ραρχηεηα έσο 150 Mbps     

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

21.7 Απνζπψκελε θεξαία  Λαη      

21.8 Δγγχεζε >= 3 έηε     

22 
ΠπζθεπΪ 
ηειενκνηνηππΫαο 

  
    

 Αξ. Κνλάδσλ: 2    

22.1 Θαηαζθεπαζηήο Λα αλαθεξζεί     

22.2 Ρχπνο ζπζθεπήο 
Αληηγξαθηθφ / θαμ / 
εθηππσηήο     

22.3 Βάξνο <= 4,5 θηιά     

22.4 Ρερλνινγία εθηχπσζεο Inkjet     

22.5 
Κέγηζηε ηαρχηεηα 
αληηγξαθήο 

Up to 4.5 ppm 
    

22.6 
Κέγηζηε αλάιπζε 
αληηγξαθήο 

Έσο θαη 600 x 600 dpi 
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22.7 
Κέγηζηε ηαρχηεηα 
εθηχπσζεο 

>=  5.5 ζειίδεο αλά ιεπηφ 
    

22.8 
Κέγηζηε αλάιπζε 
εθηχπσζεο 

Έσο θαη 600 x 600 dpi 
    

22.9 
Κέγηζηε ηαρχηεηα 
κεηάδνζεο θαμ 

33,6 Kbps 
    

22.10 
Πχζηεκα ζπκπίεζεο 
δεδνκέλσλ 

MH, MR, MMR 
    

22.11 Κέγεζνο πξσηνηχπνπ 
105 x 105 mm (min) - 216 
x 400 mm (max)     

22.12 Ρχπνο πξσηνηχπνπ Φχιια     

22.13 
Σσξεηηθφηεηα 
ηξνθνδφηε εγγξάθσλ 

20 θχιια 
    

22.14 Ρχπνο κέζνπ Απιφ ραξηί     

22.15 
Σσξεηηθφηεηα ηππηθνχ 
κέζνπ 

100 θχιια 
    

22.16 Πχλδεζε κε PC USB πςειήο ηαρχηεηαο     

22.17 Ξεγή ηξνθνδνζίαο AC 230 V (50/60Hz)     

22.18 Δγγχεζε >= 1 έηνο     
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η.1: ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
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Α. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ  

1 ΝΘΝΛΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ 2 200,00 400,00 64,00 464,00 

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

3 ΘΝΡΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΣΥΟΝ 1 1.000,00 1.000,00 160,00 1.160,00 

4 
ΦΝΟΖΡΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ (ηχπνο 
Α’) 1 950,00 950,00 152,00 1.102,00 

5 
ΦΝΟΖΡΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ (ηχπνο 
Β’) 1 517,24 517,24 82,76 600,00 

Β. ΔΗΓΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ  

6 ΘΑΟΡΑ ΓΟΑΦΗΘΥΛ 4 500,00 2.000,00 320,00 2.320,00 

7 ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 1ΡΒ 3 75,00 225,00 36,00 261,00 

8 ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 2 ΡΒ (ηχπνο Α’) 6 200,00 1.200,00 192,00 1.392,00 

9 ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 2 ΡΒ (ηχπνο Β’) 10 130,00 1.300,00 208,00 1.508,00 

10 ΠΘΙΖΟΝΗ ΓΗΠΘΝΗ ΔΜΞΖΟΔΡΖΡΖ 2 350,00 700,00 112,00 812,00 

11 
ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 1 
ΡΒ 6 150,00 900,00 144,00 1.044,00 

12 
ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ 2 
ΡΒ 3 150,00 450,00 72,00 522,00 

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

Γ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 

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

15 ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ ΓΗΘΡΑΘΝ 2 400,00 800,00 128,00 928,00 

16 ΠΑΟΥΡΖΠ (ηχπνο Α’) 2 150,00 300,00 48,00 348,00 

17 ΠΑΟΥΡΖΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΥΛ 1 700,00 700,00 112,00 812,00 

18 ΠΑΟΥΡΖΠ (ηχπνο Β’) 1 250,00 250,00 40,00 290,00 

19 ΒΗΛΡΔΝΞΟΝΒΝΙΔΑΠ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ 2 600,00 1.200,00 192,00 1.392,00 

20 
ΘΔΟΑΗΑ ΑΠΟΚΑΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ 
(OMNI) 4 150,00 600,00 96,00 696,00 

21 
ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΘΑΟΡΔΠ USB ΚΔ 
ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΘΔΟΑΗΑ 4 52,37 209,48 33,52 243,00 

22 ΠΠΘΔΖ ΡΖΙΔΝΚΝΗΝΡΞΗΑΠ 2 150,00 300,00 48,00 348,00 

ΠΛΝΙΝ   21.551,72 3.448,28 25.000,00 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Η.2 : ΘΑΡΑΓΥΓΖ ΔΗΓΥΛ (ΘΑΡΑ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 18 ΞΑΟ.3 ΡΝ ΞΓ 118/2007) 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 

ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΡΝΞΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ 

ΚΝΛΑΓΑΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΣΥΟΗΠ ΡΗΚΔΠ 

Α/Α ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

   

   

 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΝ 
(ΣΥΟΗΠ  
ΦΞΑ) 

ΦΞΑ 
(16%) 

ΠΛΝΙΝ 
(ΚΔ 
16% 
ΦΞΑ) 

       

       

       

       

       

       

 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 37 από 44 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο............................................................................... 

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

Ραρ. Γ/λζε ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 

 

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

Ξξνο 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΑΛΑΘΔΠΖΠ /ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ  
ΙΝΦΝΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ, ΘΡΖΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

811 00, ΚΡΗΙΖΛΖ 
  

 

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

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

........................................... επξψ ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο...................................................................................,Γ/λζε...........................................

.................................................................... γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο κε εκεξνκελία  

………………… ζχκβαζεο,  ζπλνιηθήο αμίαο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Ξ.Α. 
………………………… γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο (αξηζ. πξση. δηαθήξπμεο 

EΙE_2011_4294/07.11.2011). 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ........................................... (ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο κεηά 

ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο.  
 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

Λ.Ξ.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 38 από 44 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

 
Πηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............ 2011, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πνπ εδξεχεη ζηε Κπηηιήλε (Ιφθνο 

Ξαλεπηζηεκίνπ – Θηήξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ν.. Κπηηιήλεο  θαη λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη, α) απφ ηελ Ξξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

Θαζεγήηξηα θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ, β) ηνλ Θαζεγεηή θ. Ησάλλε Γαξδέληα, Δπηζηεκνληθφ 

πεχζπλν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 1520 «Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη 

Ππζηεκάησλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  

……………………………., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ η..λ....................................... κε 

Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ν. ........................., ζπκθσλήζεθαλ θαη ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά 

φζα αθνινπζνχλ:  

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΡΠΚΔΓΔ», είρε πξνθεξχμεη ζηηο 4 Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 13:30 πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 52/20.04.2011 ζέκα 11vi), ν νπνίνο θεξχρζεθε άγνλνο, 

ζχκθσλα κε ηελ Aπφθαζε 63/04.11.2011, ζέκα 10vii ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο πξνθήξπμε επαλαιεπηηθφ πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο 

νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 63/04.11.2011, ζέκα 10vii) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ 

(25.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Ξ.Α, ν νπνίνο  επηβαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

Ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε αξηζ. πξση.  ΔΙΔ_2011_4294/07.11.2011, δηεμήρζε θαλνληθά ζηηο 25 

ΛνεκβξΫνπ 2011, εκέξα ΞαξαζθεπΪ θαη ψξα 13:00 ζηα γξαθεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ 

Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ, Θσλζηαληηλνππφιεσο 1-2, Δξκνχπνιε, 84100 - Πχξνο.  

 

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

 

A/A ΔΞΥΛΚΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

1    

2    



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 39 από 44 

A/A ΔΞΥΛΚΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ππλεδξίαζε ../………….2011 

ζέκα ……), κέξνο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ 

πίλαθα, ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

......................................... επξψ θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Ξ.Α.  

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη ζηελ παξνχζα 

«Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 

θαιείηαη ζηελ παξνχζα «πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο, φπσο απηφο 

αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.2. «Ξίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ» θαη απηφο ηελ 

αλαιακβάλεη κε ηνπο πην θάησ φξνπο: 

 

1. ΑληηθεΫκελν - ηηκΪ- θξαηΪζεηο: 
 

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

πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα θαη ηηκή, ζχκθσλα: α) κε ηελ πην θάησ πεξηγξαθή ηνπ ζηνλ πίλαθα 

ηνπ άξζξνπ 1.2. «πφ Ξξνκήζεηα Δίδνπο» θαη β) κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, 

ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο: 

1.2. Ξίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ: 
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ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 40 από 44 

1.3.  Ζ ηηκή πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

............................................... επξψ θαη .................................. ιεπηψλ (………………….,..€), 

πξν 16% Φ.Ξ.Α, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ..........................επξψ θαη 

.......................... ιεπηψλ (………,..€) θαη πνπ βαξχλεη ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ................................................επξψ θαη ..................................... ιεπηψλ 

(………………..,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Ξ.Α. 

1.4.  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο  ζα θαιπθζεί απφ ηελ θαηεγνξία 5 ηνπ 

έξγνπ 1520 «Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ δηα 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΡΠΚΔΓΔ» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ «Γαπάλεο 

γηα ηε βειηίσζε ππνδνκψλ, ελίζρπζε εμνπιηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο». 

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

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

κέρξη ηελ παξάδνζε-παξαιαβή ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο 

Κεραληθψλ Πρεδίαζεο Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Πχξν 

(Θσλζηαληηλνππφιεσο 1-2, Δξκνχπνιε), ζε ρψξνπο, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πξνκήζεηαο.  

 

2. Σξόλνο ζύκβαζεο 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

3.  Δγγύεζε  
3.1 Ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

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

Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 

απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ζεξαπεία θάζε ειαηηψκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ θαη έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή 

ηε ζρεδίαζε. 

 

3.2.  Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο παξνπζηαζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο 

ζε θχξηα κέξε ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή 

θξπκκέλα ειαηηψκαηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη απνθιεηζηηθά κε δηθά 

ηνπ έμνδα ηα θχξηα απηά κέξε κε άιια θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. Πηελ πεξίπησζε απηή 

αλαλεψλεηαη ε δηάξθεηα εγγχεζεο, κε λέα εκεξνκελία έλαξμεο, ηελ εκεξνκελία 

αληηθαηάζηαζεο ησλ θχξησλ κεξψλ. 

Δάλ ζθάικα ζηε ζρεδίαζε πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο ή 

ηκήκαηνο απηψλ, ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο 

εγγχεζεο επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 41 από 44 

3.3. Νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, είλαη: 

 Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, πνπ ζα 

παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή 

θξπκκέλα ειαηηψκαηα. 

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, πνπ νθείιεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθή 

αηέιεηα ή θξπκκέλα ειαηηψκαηα. 

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

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο επαξθέο απφζεκα ησλ θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ. 

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

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Ραρπδξνκείνπ (Email). 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηξίηνπο 

(π.ρ. επίζεκνπο ζπλεξγάηεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξφζσπνπο ή άιιν) πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ην δειψζεη κε επηζηνιή ηνπ ζην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε απηή. 

 

3.4. Όιεο νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ (Γεπηέξα – Ξαξαζθεπή 09:00-17:00). Γηα ηηο αξγίεο, ε ππνζηήξημε 

παξέρεηαη κεηά απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία. Ζ ηειεθσληθή απφθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή είλαη κέζα 

ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε. 

 

3.5. πνρξεώζεηο πξνκεζεπηΪ 

 Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εγγχεζεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο. Ζ 

εγγχεζε παξέρεηαη εθφζνλ ε βιάβε πξνήιζε απφ θαλνληθή ρξήζε ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη φρη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (π.ρ. θαθφο ρεηξηζκφο, πηψζε, θσηηά, ζεηζκφ, 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, θ.α.) 

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

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Γελ θαιχπηνληαη βιάβεο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο ή κέξνπο απηψλ, πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε 

αληίζεηε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ. 

 Ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, ζε 

φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζην  Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηνχ. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν 

πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην 
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ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε 

πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη έθπησζε πξνκεζεπηή, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ην Ξαλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο.  

 

4.  ΞαξΨδνζε – ΞαξαιαβΪ (ηόπνο, ηξόπνο, ρξόλνο) 
4.1. Ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηα είδε πιεξνθνξηθήο, εληφο, ην 

αξγφηεξν, …………. (……….) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

4.2.  Ν πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Πρεδίαζεο 

Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ (ηει. 22810 97001 & 22810 97003, fax 22810 97009) πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε πιεξνθνξηθήο. 

4.3. Ρελ παξαιαβή ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαη ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ πξνκεζεπηή.   

4.4. Ν πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε 

Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα είδε πιεξνθνξηθήο πνπ ζα παξαιεθζνχλ. 

4.5. Απφ ηε ζηηγκή παξάδνζεο ησλ εηδψλ, αξρίδεη κηα πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (πξαθηηθή 

δνθηκαζία) δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην/α είδνο/ε, ζα γίλεη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ/ησλ θαη ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο  ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν.  

 
5.  Θπξώζεηο - ΞνηληθΩο ξΪηξεο 

5.1. Ζ κε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζπγρσξείηαη κφλν ζε πεξίπησζε κε εηζέηη έθδνζεο ή 

εμάληιεζεο ηνπ ππφ παξαγγειία είδνπο. Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζήθνπζα 

θαη εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, απφ ππαηηηφηεηα ή βαξηά ακέιεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα ηνπ 

επηβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο, ηνπ νπνίνπ θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ. Αθνχ εμαληιεζεί απηή ε πεξίνδνο πνηληθήο ξήηξαο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33 θαη  34 ηνπ Ξ.Γ. ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). 

Πε πεξίπησζε φπνπ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πνζφλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο εληφο ηεο 

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη λα 

ην ζπκςεθίδεη κε άιιεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρνπλ πξνθχςεη ή πνπ ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή απφ άιιε ζχκβαζε ή αηηία. 

5.2. Πε πεξίπησζε δε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη απφ ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έθπησηνο, θαη απνθιείεηαη γηα ηξία (3) 
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ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

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

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

5.4. Νη πην πάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο θάζε αμίσζεο πνπ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 

Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κπνξεί λα έρεη γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκηά ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη άκεζα 

ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ πξνκήζεηα πνπ 

αλαηέζεθε ζ’ απηφλ. 

 

6.  ΔμαΫξεζε επηβνιΪο θπξώζεσλ - ΑλσηΩξα βΫα: 
Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, έλεθα ηεο νπνίαο 

πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ κέζα ζηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο. 

Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
7.  ΞιεξσκΪ (ΓηθαηνινγεηηθΨ) 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 

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

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 

 

Α.  Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο. 

Β. Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ν..  

Γ.   Απνδεηθηηθφ απνπιεξσκήο εμφδσλ δεκνζίεπζεο. 

Ρνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεηαη επί 

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

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

πξνκεζεπηή. 

 

8. ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο  

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

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

ζχκβαζεο, ηεο …………………………………………. πνζνχ 10% ηεο θαζαξήο αμίαο, δειαδή 

…………………………………………………. (…………€).  

Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηελ 

παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

 
9.  Άιινη γεληθνΫ όξνη  

Απνθιείεηαη ε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

πξνθππηφλησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. Θαη’ εμαίξεζε, ν πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα 



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΗΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  
ΔΟΓΝ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΡΖΠ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΠΚΔΓΔ» (θσδ. 1520) 

ΠειΫδα 44 από 44 

εθρσξήζεη θαηφπηλ έγγξαθεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έλαληη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο γηα ηελ θαηαβνιή φινπ ή κέξνπο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο 

επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ 

κέξεη ζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη 

ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ θαηαζηεί δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη 

ε θαηαβνιή ππέξ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εθρσξνχκελνπ ηηκήκαηνο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε απνκείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ε αλαζηνιή ή/θαη 

ε δηαθνπή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ, ε θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

ν ζπκβηβαζκφο, θιπ.) ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε 

έλαληη ηνπ εθδνρέσο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

Θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Κπηηιήλεο.  

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη (Γηαθήξπμε,  

Ξξνζθνξέο, θ.ι.π.). 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2286/1995, ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

Ξ.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007) θαη ηηο ινηπέο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ. 

δηαηάμεηο θαζψο επίζεο απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο Δηδηθνχο Ινγαξηαζκνχο Δξεπλψλ ησλ Α.Δ.Η.  

 

Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 

 

Ρέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

κνλνγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο έπεηαη. 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

Γηα ην  
ΞαλεπηζηΪκην ΑηγαΫνπ - Δηδηθόο Ινγαξηαζκόο Έξεπλαο     

Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «.....................» 

   

Θαζεγήηξηα 
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη 
Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Ξξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 
Έξεπλαο 

 

Θαζεγεηήο  
Ησάλλεο Γαξδέληαο 

Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο 
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 1520 

«Αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο 

Κεραληθψλ Πρεδίαζεο 
Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ 

δηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
ην ΡΠΚΔΓΔ» 

…………………. 
 

 


