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ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 

 

Αξηζ. Ξξση. : ΔΙΔ_2011_4337  

ΚπηηιΪλε, 9 ΛνεκβξΫνπ 2011 

 

 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  

ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ  - ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ιακβάλνληαο ππφςε νηη δελ ππνβιήζεζαλ 

πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο 
εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απφ 

χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ 
Τιηθψλ / COEUS-TITAN», ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο 

Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) (Γηαθήξπμε κε 

αξηζ. Πξση. ΔΙΔ_2011_3320/23.08.2011), ζα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο – 
απεπζείαο αλάζεζε (Απφθαζε Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 61/30.09.2011, ζέκα 11.iii) ηελ 25ε  ΛνεκβξΫνπ 2011, εκέξα ΞαξαζθεπΪ 
θαη ψξα 11:00 π.κ. , ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

(Θνπληνπξηψηνπ 41, 2νο φξνθνο) ζηε Υίν κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έληεθα ρηιηάδσλ επξψ (11.000,00€) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Ζ πξνκΪζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο πεξηγξΨθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη 
λα παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη λα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, απφ 

εηδηθεπκέλν ηερληθφ. Απαηηείηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απαηηείηαη ε δσξεάλ πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε 
θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία δηεηία απν ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΠΚΒΑΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο θαη ηνπ κεηνδφηε ζα ππνγξαθεί 
ζχκβαζε, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ V. Ζ ηζρχο ηεο ζα είλαη δηάξθεηαο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) κελψλ απν ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο. 

 

ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

 Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ ζηηο 10 ΛνεκβξΫνπ 2011.  

 Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ (http://www.ru.aegean.gr. ) ζηηο 10 ΛνεκβξΫνπ 2011.  

 Ζ πξφζθιεζε ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (Δ.Β.Δ.Α., Δπηκειεηήξην Υίνπ), ζηηο 
10 ΛνεκβξΫνπ 2011. 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ
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ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ  - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Αληίηππα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο  δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – 

Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θσηζάινπ Διέλε, (ηει.: 22510-36927), θαη 

θα Θαβαθιή Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716), email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709). Ζ 
πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο πξφζθιεζεο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 
81100 Κπηηιήλε), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο ππαιιήινπο θα Θσηζάινπ 

Διέλε  (ηει.: 22510-36927), θαη θα Θαβαθιή Εαραξψ, (ηει.: 22510-36716), email: 
elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709). 

Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηoλ εμνπιηζκφ δίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα 
Υαιηκνχξδα Υξηζηίλα θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο (ηει. : 22710-35403, e-mail : 

Ch.Chalimourda@fme.aegean.gr. ). 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Ρξφπνο θαη γιψζζα ζχληαμεο 
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 πξφζθιεζε θαη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Ρξφπνο ππνβνιΪο – ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε  – απεπζείαο αλάζεζεο πξέπεη 

λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια 
φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε – απεπζείαο αλάζεζε, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Σκήκα Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηελ  24ε  NνεκβξΫνπ 2011, εκέξα ΞΩκπηε θαη 

ψξα 15:00. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε  :  

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 
ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ :  EΙE_2011_4337/09.11.2011 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ - ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΝ 41, 82100 ΣΗΝΠ 

AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ – ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖΠ: 25 ΛνεκβξΫνπ 2011 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Σν έλα 
αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, πνπ δηελεξγεί ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ
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Γ) Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
Γ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε. 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβπζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

ππνςήθην, ε δε αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 
θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ 

αξρή ηεο πξνζθνξάο.  
 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Δληφο ηνπ θχξηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο απαηηείηαη νη ππνςήθηνη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο πεχζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (ΦΔΘ Α΄75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζΫνπ ππνγξαθΪο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη : 

I. Ο εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

II. Ο εμνπιηζκφο θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πίλαθα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗ ηεο 

παξνχζαο. 

III. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗΗ 

ηεο παξνχζαο. 

IV. Ζ ηηκή δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 

ΞξνζθνξΨ ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρεη ε αλσηΩξσ δΪισζε, ζα απνξξΫπηεηαη σο 
απαξΨδεθηε. 
 

Ρξφπνο ππνβνιΪο ηερληθΪο πξνζθνξΨο 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

α.  πκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (πίλαθαο ζπκκφξθσζεο) πνπ ππάξρεη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζ’ απηφλ.  

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 ηνπ εμνπιηζκνχ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο.  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, σο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα 
παξαθάησ: 

 Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. Δλψζεηο Υξεζηψλ, ISO, CCITT, ΔΙΟΣ, 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. 

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

απηνχ, πξφηππν πηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 
είδνπο. 

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

πξνζθεξφκελα είδε δηαζέηεη ζήκαλζε CE.  
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Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξφζθιεζεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Πξνζθνξά κε, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Σα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πξνδηαγξαθψλ κε ηε ιέμε 
ΛΑΗ ή κε ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ». Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα 

θξηηήξηα απηά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όπνπ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» δελ ππάξρεη 
ε ιέμε «ΛΑΗ» ή ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ, 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 «ΑΠΑΛΣΖΖ» 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. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπκπιεξσζεί κε ηελ έλδεημε 
«ΟΥΗ». ε πεξίπησζε πνπ κέλεη θελή ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη «ΟΥΗ». 

Σέινο, ζηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ» γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή ζε ζειίδα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 

ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ή εγγξάθσλ ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή απνζαθελίδνπλ ηελ απάληεζή 
ηνπ ηεο ζηήιεο «ΑΠΑΛΣΖΖ». Οη 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. Οη ίδηνη θσδηθνί αξηζκνί ζα αλαθέξνληαη θαη ζηα εγρεηξίδηα ή ζε θσηνηππίεο ηκεκάησλ 

ηνπο, αλ είλαη νγθψδε.  

Σα 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. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ 

κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. ε 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 «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

ΘαηαγσγΪ ησλ πξνζθεξνκΩλσλ πιηθψλ θαη δΪισζε ηεο επηρεΫξεζεο θαηαζθεπΪο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο 

Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο. 

 

Ο ππνςήθηνο, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα επηζπλάςεη ππεχζπλε δήισζε 
πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο. 

ΞξνζθνξΨ, ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρεη ε αλσηΩξσ δΪισζε, ζα απνξξΫπηεηαη σο 
απαξΨδεθηε. 
 

Όηαλ ν ππνςήθηνο δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 
ζηελ πξνζθνξά δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλάςεη θαη ππεχζπλε 
δήισζε πξνο ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε, ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε 

κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη 
απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ππέξ ηνπ νπνίνπ, έγηλε ε απνδνρή. 
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ΞξνζθνξΨ, ζηελ νπνΫα δελ ζα ππΨξρνπλ νη αλσηΩξσ δειψζεηο, ζα απνξξΫπηεηαη σο 
απαξΨδεθηε. 
 

Δάλ δηαπηζησζεί απφ ην Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, 

πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
Πξηλ θαη κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη΄αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο, πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε, ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Θαη΄εμαίξεζε, 
πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγαζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ νξηζηηθνχ 
πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αλάζεζεο / 

Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 

Ξξνζθεξφκελε ΡερληθΪ πνζηΪξημε – Δγγχεζε ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 

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

εμνπιηζκφ, πνπ πξνζθέξεη (≥ ησλ 2 εηψλ). Δπίζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν 
ππνςήθηνο λα παξάζρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (ηερληθή ππνζηήξημε, αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) ζήκεξα 

θαη γηα κηα 10εηία απφ ηελ πξνκήζεηα. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη εληφο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο λα θαηαζέζεη : 

 

1. Βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ (ή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ είδνπο) φηη ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εληφο δχν (2) σξψλ απφ 

ηελ ηειεθσληθή ή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ, είηε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο κε δαπάλεο 
ηνπ, είηε κεηαγελέζηεξα κε δαπάλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο. 
 

2. Τπνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνξξίςεσο, δήισζε - εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - δσξεάλ 

ζπληήξεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 

Έξεπλαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πεξίνδν εγγχεζεο, απηφ ζα ιεθζεί 

ζεηηθά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο.  

 
3. Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο – δσξεάλ ζπληήξεζεο, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρσξίο 

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

δηακνλήο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο νξγάλνπ), εθηφο εάλ απηφ απνδεδεηγκέλα 
πξνέξρεηαη απφ αηηία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε 

ζρεδίαζε. 

 
4. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο - δσξεάλ ζπληήξεζεο, παξνπζηαζηνχλ 

επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο ζε θχξηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία νθείινληαη ζε 
θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή θξπκκέλα ειαηηψκαηα, ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ηα θχξηα απηά κέξε κε άιια θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 
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ηελ 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 ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηκήκαηνο 
απηνχ, ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο εγγχεζεο 

- δσξεάλ ζπληήξεζεο επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 
 

Ο εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη : 
 Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ ζα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη κεηαγελέζηεξα γηα κηα 10εηία, επαξθέο απφζεκα 
αληαιιαθηηθψλ. 

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

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ 
Σαρπδξνκείνπ (Email), αιιά θαη κε επηηφπηα επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ, ρσξίο 

θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.. 

 Κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (δηθαίσκα ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο) γηα 

ηελ επίιπζε/ παξαθνινχζεζε πξνβιεκάησλ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 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 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε απηή. 

 
Όιεο νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο παξέρνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζίκσλ εκεξψλ (Γεπηέξα – Παξαζθεπή 09:00-17:00). Γηα ηηο αξγίεο, ε ππνζηήξημε παξέρεηαη κεηά 
απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία. Ζ ηειεθσληθή απφθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ είλαη κέζα ζε δχν (2) ψξεο απφ ηελ 

θιήζε ή ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.  
 

Ρξφπνο ππνβνιΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 

Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν  
νπνίνο ζα ζπληαρζεί κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. ηνλ πίλαθα 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο 
θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, 

ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη 

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

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ, φια ηα απαηηνχκελα κηθξνεμαξηήκαηα 

θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νξηζηηθφ πξνκεζεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Ζ ηηκΪ ρσξΫο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβΨλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΝηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ πνπ ππεξβαΫλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπΨλε αλΨ εΫδνο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη 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. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 7 απφ 20 

ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Οη 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 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 

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

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

150/Α/10.07.2007). 

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

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Γξακκάηην Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ IV ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, πξν Φ.Π.Α., σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ζα ιήγεη 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ  πξνκεζεπηή  ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ηνπ ηδίνπ  θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

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

Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  

Γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ηνπ πξνκεζεπηή, δειαδή βεβαίσζε 

ηεο φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή ζε βάξνο ηνπ. 

Γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Η.Θ.Α., ηνπ πξνκεζεπηή 

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

ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, 
επηβαξχλνπλ ηνλ  πξνκεζεπηή.  

 

ΔΘΡΔΙΥΛΗΠΚΝΠ – ΦΝΟΝΗ – ΓΑΠΚΝΗ 

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

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, 
ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452). 

Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή . 

 
ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΗΓΥΛ 

Ρφπνο θαη ρξφλνο παξΨδνζεο 

Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 
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45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452) θαη ζε αίζνπζεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πξνκήζεηαο. 

 

Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

 
Ο πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Φπζηθσλ Δπηζηεκψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Θνπληνπξηψηνπ 45, Υίνο 82100, ηει. 22710 35452, fax 22710 

35429, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ. 
 

ΞαξαιαβΪ εηδψλ  

Σελ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηα 

κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ κεηνδφηε  πξνκεζεπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε επηηξνπή 

παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα είδε πνπ ζα παξαιεθζνχλ. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ δηελέξγεηα 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν κεηά ηελ δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Ο 
πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 

 

ΘΟΥΠΔΗΠ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ – ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ 

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

αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο 
φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 
παξαθάησ: 

Θπξψζεηο κε ηΪξεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο 

Ζ παξάδνζε ρξνληθά νξηνζεηείηαη κέζα ζε πελήληα (50) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
ηνλ πξνκεζεπηή. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη 

ζηνλ πξνκεζεπηή, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα 
θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ 

θαζπζηεξεί ε παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

Έθπησζε πξνκεζεπηΪ 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην  ηνλ  
πξνκεζεπηή, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο  δελ εθπιεξψλεη  εγθαίξσο θαη 

εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

 

ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην Παλεπηζηήκην 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 
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αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Δθρψξεζε ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκΨησλ  

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 

Παλεπηζηεκίνπ 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 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δελ έρεη θακία επζχλε 

έλαληη ηνπ εθδνρέσο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 
 

ΑλσηΩξα βΫα  

ε 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 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

Έιεγρνη ΔηδηθΪο πεξεζΫαο ΓηαρεΫξηζεο 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη ηελ 

Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).  

Δπηζπλάπηνληαη :  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

 
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

 
 

ΘαζεγΪηξηα 
ΑγγειηθΪ Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ 
ΞαλεπηζηεκΫνπ ΑηγαΫνπ 

Ξξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 
ΓΑΞΑΛΖ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΚΖ 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ 
Φ.Ξ.Α (€) 

1 2 χζηεκα δηειεθηξηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο παξαθνινχζεζεο 
βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ ξεηηλψλ κε 

δηαςεθηαθνχο αηζζεηήξεο 

1 11.000,00 

ΠΛΝΙΝ 11.000,00 
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ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 11 απφ 20 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ  : ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 
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1 2 Πχζηεκα δηειεθηξηθΪο 
θαζκαηνζθνπΫαο 

παξαθνινχζεζεο βαζκνχ 

πνιπκεξηζκνχ ξεηηλψλ κε 
δηαςεθηαθνχο αηζζεηΪξεο 

 

  

  Αξ. ΚνλΨδσλ: 1    

1.1 2.1 ΓελλΪηξηα ζΪκαηνο 
(ελαιιαζζφκελε ηΨζε) 

 
  

1.1.1 2.1.1 Αξηζκφο θαλαιηψλ εμφδνπ 2   

1.1.2 2.1.2 Κέγηζηε ηάζε εμφδνπ 10 V   

1.1.3 2.1.3 Αθξίβεηα ηάζεο εμφδνπ 2 κV   

1.1.4 2.1.4 Αθξίβεηα DAC 16 bits   

1.1.5 2.1.5 Δχξνο ζπρλφηεηαο εμφδνπ γηα έλα 

θαλάιη ή γηα φια ηα θαλάιηα 
1 mHz – 200 kHz 

  

1.1.6 2.1.6 Κέγηζηε αληίζηαζε εμφδνπ 1 Ω   

1.2 2.2 ΤεθηνπνΫεζε ζΪκαηνο 

(ελαιιαζζφκελε ηΨζε) 
 

  

1.2.1 2.2.1 Αξηζκφο θαλαιηψλ εηζφδνπ (κνλά ή 

ηαπηφρξνλα) 
8 

  

1.2.2 2.2.2 Θιίκαθεο ηάζεο εηζφδνπ 1 V έσο 10 V   

1.2.3 2.2.3 Αθξίβεηα ηάζεο εηζφδνπ 400 κV   

1.2.4 2.2.4 Αθξίβεηα ADC 16 bits   

1.2.5 2.2.5 Κέγηζηε αλάιπζε ηάζεο εηζφδνπ 20 κV   

1.2.6 2.2.6 Κέγηζηνο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο 
αλά θαλάιη 

1 ΚS / s   

1.3 2.3 Ππλνιηθφ ζχζηεκα    

1.3.1 2.3.1 Γηάηαμε πλαξκνιφγεζε 
εμνπιηζκνχ ζε 

απηφλνκε θνλζφια 

πνπ κπνξεί λα 
ζπλδεζεί κε Ζ/Τ 

  

1.3.2 2.3.2 Δπηθνηλσλία κε Ζ/Τ USB ή TCP/IP ή 
serial 

  

1.3.3 2.3.3 πλδέζεηο δηειεθηξηθψλ αηζζεηήξσλ BNC ζε θαηάιιειν 

πάλει 

  

1.3.4 2.3.4 Αξηζκφο ζπλδέζεσλ δηειεθηξηθψλ 
αηζζεηήξσλ 

4   

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 12 απφ 20 

1.4 2.4 Ινγηζκηθφ ιεηηνπξγΫαο    

1.4.1 2.4.1 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Οδεγνί 
ζπζηεκάησλ 

ζήκαηνο εηζφδνπ-

εμφδνπ, εθηέιεζε 
θχθινπ 

ζπρλνηήησλ 
επηιεγκέλνπ 

εχξνπο, 
ππνινγηζκφο θαη 

γξαθηθή 

παξάζηαζε 
θπκαηνκνξθψλ θαη 

ηδηνηήησλ (θέξδνο 
– θάζε, εκπέδεζε, 

ρσξεηηθφηεηα – 

αληίζηαζε) 

  

1.4.2 2.4.2 

πκβαηφηεηα 

National 

Instruments 
LabView v.2010 

  

1.5 2.5 ΑηζζεηΪξεο γηα κΩηξεζε βαζκνχ 

πνιπκεξηζκνχ 
 

  

1.5.1 2.5.1 

Σχπνο αηζζεηήξσλ 
 

Γηειεθηξηθνί 

δηαθεθηαθνί 
(interdigital) 

αηζζεηήξεο ηχπνπ 
επίπεδνπ ππθλσηή 

  

1.5.2 2.5.2 

 
 

Τπφζηξσκα αηζζεηήξσλ 
 

Κνλσηηθφ 

εχθακπην πιηθφ κε 
ειεθηξηθή 

απνκφλσζε (R>10 
GΩ) ζε 

ζεξκνθξαζίεο έσο 

120νC 

  

1.5.3 2.5.3 
Κέγηζηε δηαςεθηαθή απφζηαζε 

(interdigital distance) αηζζεηήξσλ 
400 κm 

  

1.5.4 2.5.4 
Κέζνδνο ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ κε 
νκναμνληθά θαιψδηα 

πγθφιιεζε 

(soldering) πάλσ 
ζε θαηάιιεια pads 

  

1.5.5 2.5.5 Αξηζκφο αηζζεηήξσλ  50   

1.6 2.6 Δγγχεζε ≥2 έηε   
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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
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ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 13 απφ 20 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

(ΣΥΟΗΠ 
ΦΞΑ) 

ΠΛΝΙΝ 
(ΞΟΝ 
ΦΞΑ) 

ΦΞΑ  ΠΛΝΙΝ 
(ΚΔ 

ΦΞΑ) 
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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
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ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 14 απφ 20 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

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

Σαρ. 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 ζχκβαζεο 

………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. 
………………………… γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη 

Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο 

Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN» ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

(αξηζ. πξση. πξφζθιεζεο  EΙE_2011_4337/09.11.2011). 

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. 

Σν 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 Παλεπηζηεκίνπ 

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

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

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ........................................... (ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κήλεο 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 

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

Λ.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠειΫδα 15 απφ 20 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 

 
ηε Κπηηιήλε, ζήκεξα ….. ……………............, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθελφο κελ ηνπ 

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

Παλεπηζηεκίνπ – Θηήξην Γηνίθεζεο) κε Α.Φ.Κ.: 090264862, Γ.Ο.Τ. Κπηηιήλεο, θαη λφκηκα 
εθπξνζσπείηαη, απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ, Αληηπξχηαλη Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, Θαζεγήηξηα 

θα Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
......................................................., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ .............................................. 

θαη εδξεχεη ....................................... κε Α.Φ.Κ.................................., Γ.Ο.Τ ........................., 
ζπκθσλήζεθαλ θαη ακνηβαίσο έγηλαλ απνδεθηά φζα αθνινπζνχλ:  

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απφ χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε 

Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά 75% θαη απφ Δζληθή πκκεηνρή θαηά 25% (αξ. πκβνιαίνπ FP7-

NMP-2009-SME-3-246256), είρε πξνθεξχμεη ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 

π.κ., πξφρεηξν δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 53/31.05.2011, Θέκα 12.v) ν νπνίνο θεξχρζεθε άγνλνο, 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 56/28.07.2011, ζέκα 10vi ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
 

Σν Παλεπηζηήκην 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 εμνπιηζκνχ (Απφθαζε ηεο Δηδηθνχ Δπηακεινχο 

Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 56/28.07.2011, ζέκα 11.i), ζην πιαίζην 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα Τιηθά γηα Απμεκέλε 

Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ Τιηθψλ / COEUS-TITAN» ην 

νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-246256), πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ είθνζη έμη επξψ (26.000,00€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε 
αξηζκ. πξση. δηαθήξπμεο EΙE_2011_3320/23.08.2011, δηεμήρζε θαλνληθά ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2011, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο 

θαη Γηνίθεζεο (Θνπληνπξηψηνπ 41, 2νο φξνθνο) ζηε Υίν.  
 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ελέθξηλε ηελ κε  δηαπξαγκάηεπζε – 
απεπζείαο αλάζεζε ησλ ππνινίπσλ εηδψλ ηεο κε αξηζ. πξση EΙE_2011_3320/23.08.2011 δηαθήξπμεο, 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 61/30.09.2011, ζέκα 11.iii, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο έληεθα ρηιηάδσλ επξψ 
(11.000,00€),  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 
Ζ δηαδηθαζία ηεο κε δηαπξαγκάηεπζε – απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ κε αξηζ. πξση. 

ΔΙΔ_2011_4337/09.11.2011, δηεμήρζε θαλνληθά ηελ  25ε Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 
11:00 π.κ.  ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

(Θνπληνπξηψηνπ 41, 2νο φξνθνο) ζηε Υίν. 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 16 απφ 20 

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

 

A/A ΔΞΥΛΚΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

1    

2    

3    

 
Κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (πλεδξίαζε ../………….2011 

ζέκα ……), ν εμνπιηζκφο θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «...............................», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ ......................................... επξψ 
θαη...................................... ιεπηψλ (……………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

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

«Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο», αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα 
θαιείηαη ζηελ παξνχζα «πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, φπσο απηφο αλαγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1.2. «Πίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ» θαη απηφο ηελ αλαιακβάλεη κε 

ηνπο πην θάησ φξνπο : 
 

ΑΟΘΟΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ - ΡΗΚΖ- ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
1.1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη 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. «Τπφ Πξνκήζεηα Δίδνπο» θαη β) κε ηελ αξηζκ. πξση. ..........νηθνλνκνηερληθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο : 
1.2. Πίλαθαο πξνκήζεηαο εηδψλ : 

 

 
1.3. Ο εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε δαπάλεο ηνπ 

πξνκεζεπηή, απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ. Παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. Παξέρεηαη ε 

δσξεάλ πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία 

δηεηία κεηά ηελ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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ΠΛΝΙΝ    

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 17 απφ 20 

1.4. Ζ ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ............................................... 
επξψ θαη .................................. ιεπηψλ (………………….,..€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ..........................επξψ θαη .......................... 

ιεπηψλ (………,..€) θαη βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. Ζ 
ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ................................................επξψ θαη 

..................................... ιεπηψλ (………………..,..€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
1.4.  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζα θαιπθζεί απφ ηελ θαηεγνξία «Πξνκήζεηα 

Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θαηλνηφκα θαη Έμππλα Δθκαγεία απν χλζεηα 

Τιηθά γηα Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Πιαζηηθψλ θαη πλζέησλ 
Τιηθψλ / COEUS-TITAN, ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 7νπ 

Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αξ. πκβνιαίνπ FP7-NMP-2009-SME-3-
246256) . 

1.5.   ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα, θξαηήζεηο, ηέιε θ.ι.π. 
1.5. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ, φια ηα απαηηνχκελα 

κηθξνεμαξηήκαηα θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ 

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

κέρξη ηελ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν, ζην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Θνπληνπξηψηνπ 45, ηζφγεην, ηει. 22710 35452), ζε ρψξνπο, πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο.  
 

ΑΟΘΟΝ 2. ΣΟΝΛΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα είλαη κέρξη θαη είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο απν ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 3.  ΔΓΓΖΠΖ  

3.1 Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην 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 

εμνπιηζκφ θαη έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε ζρεδίαζε. 
3.2.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο παξνπζηαζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο 

ζε θχξηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, 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. ηελ πεξίπησζε απηή αλαλεψλεηαη 

ε δηάξθεηα εγγχεζεο, κε λέα εκεξνκελία έλαξμεο, ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θχξησλ κεξψλ. 

Δάλ ζθάικα ζηε ζρεδίαζε πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηκήκαηνο 
απηνχ, ε ζπκθσλεκέλε εγγχεζε αλαλεψλεηαη θαη ε πιήξεο ζπκθσλεκέλε πεξίνδνο εγγχεζεο 

επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επαλφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. 

3.3. Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη : 
 Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ ζα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 

 Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά. 

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

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη γηα κηα 10εηία, επαξθέο απφζεκα 
αληαιιαθηηθψλ. 

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

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ 

Σαρπδξνκείνπ (Email), αιιά θαη κε επηηφπηα επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ. 
 Κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (δηθαίσκα ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο) γηα 

ηελ επίιπζε/ παξαθνινχζεζε πξνβιεκάησλ. 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ



ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  
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7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 
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 ε 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 

Παλεπηζηήκην 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 – Παξαζθεπή 09:00-17:00). Γηα ηηο αξγίεο, ε ππνζηήξημε παξέρεηαη 
κεηά απφ ηδηαίηεξε ζπκθσλία. Ζ ηειεθσληθή απφθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή είλαη κέζα ζε δχν (2) ψξεο 

απφ ηελ θιήζε ή ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

 
3.5. πνρξεψζεηο πξνκεζεπηΪ 

 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο εγγχεζεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ εγγχεζε 

παξέρεηαη εθφζνλ ε βιάβε πξνήιζε απφ θαλνληθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 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 ηνπ εμνπιηζκνχ ή κέξνπο απηνχ, πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε αληίζεηε 

ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ. 

 
ΑΟΘΟΝ 4.  ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ (ΡΝΞΝΠ, ΡΟΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ) 

4.1. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ, εληφο, ην 
αξγφηεξν, πελήληα (50) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

4.2.  Ο πξνκεζεπηήο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο, ηει. 22710 35430, fax 22710 35499, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε, φηη 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ. 

4.3. Σελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηήζεη Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ 
απηφ θαη ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ πξνκεζεπηή.   

4.4. Ο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ ή ην ινγηζκηθφ πνπ ζα παξαιεθζεί. 

4.5. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ δηελέξγεηα 

καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 
4.6. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηελ 

δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε πξαθηηθή δνθηκαζία δηάξθεηαο 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5.  ΘΟΥΠΔΗΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 
5.1. Ζ κε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζπγρσξείηαη κφλν ζε πεξίπησζε κε εηζέηη έθδνζεο ή 

εμάληιεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζήθνπζα 
θαη εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 

ζηελ πξφζθιεζε θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 
παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ, απφ ππαηηηφηεηα ή βαξηά ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δχλαηαη λα ηνπ επηβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, 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 Π.Γ. ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). 

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

ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ην Παλεπηζηήκην 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. ε δε πεξίπησζε δε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, έθπησηνο, θαη απνθιείεηαη γηα ηξία (3) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Λ-ΒΞΤ
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7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 19 απφ 20 

5.3. Γηα ηελ απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α’ 150).   

5.4. Οη πην πάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο θάζε αμίσζεο πνπ ην Παλεπηζηήκην 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. 
 

ΑΟΘΟΝ 6.  ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΔΞΗΒΝΙΖΠ ΘΟΥΠΔΥΛ - ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ   

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. 
 

ΑΟΘΟΝ 7.  ΞΙΖΟΥΚΖ (ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ) 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ 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 Παλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 
Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ.  

Γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ηνπ πξνκεζεπηή, δειαδή βεβαίσζε 
ηεο φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή ζε βάξνο ηνπ. 

Γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Η.Θ.Α., ηνπ πξνκεζεπηή. 
Σνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεηαη επί 

ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Λ. 2187/94 (ΦΔΘ 16Α/8.02.1994). Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 
ΑΟΘΟΝ 8. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

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 Π.Γ. 

118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007). Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ 
ηξηάληα έμη (36) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9.  ΑΙΙΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  
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 

Παλεπηζηεκίνπ 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 Παλεπηζηήκην 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 (Πξφζθιεζε,  
Πξνζθνξέο, θ.ι.π.). 
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ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΔΗΓΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ ΔΟΔΛΑΠ  

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΚΔ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ – ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ ΘΑΗ ΈΜΞΛΑ ΔΘΚΑΓΔΗΑ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΑ ΙΗΘΑ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΠΛΘΔΡΥΛ ΙΗΘΥΛ / COEUS-TITAN» ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ 
7Ν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΈΛΥΠΖΠ (ΑΟ. ΠΚΒΝΙΑΗΝ FP7-NMP-2009-SME-3-246256) 

ΠειΫδα 20 απφ 20 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2286/1995, ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 
Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007) θαη ηηο ινηπέο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Λ.Π.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. 
Σέινο, ε παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

κνλνγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο έπεηαη. 

 
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 
Γηα ην  

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο     

Γηα ηελ εηαηξεία 

 

  

Θαζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ 

Αληηπξχηαληο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Πξφεδξνο Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 
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