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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ημερομηνία: 25/7/2019 
Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2019_11621 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ- Τ1ΕΔΚ-03069 και κωδικό πράξης MIS 5031866,  το οποίο 
υλοποιείται στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,  και χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 
2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 
1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο», 
Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)» από Εθνικούς Πόρους και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια επιστημονικών οργάνων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων 
πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (9.205,56€). Αναλυτικότερα προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας 
ανέρχεται στο καθαρό ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (7.868,00€) πλέον ΦΠΑ 17 % 
ποσού χιλίων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.337,56 €). 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα (φόροι, τέλη, έξοδα λογιστικά, μεταφοράς, κ.λπ.).  
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν 
επικοινωνώντας με τον κ. Γεώργιο Βαρδάκη, διεύθυνση Κουντουριώτου 41, 82132, 1ος όροφος, Χίος, τηλ. 
2271035419,  ή με ηλ. αποστολή στο: gvardakis@aegean.gr. 
 
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 

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

- 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 τουΝ.4172/2013 

- 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

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

 
Ρήτρες:  
Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 207 
του Ν. 4412/2016. 
 
Υποβολή προσφορών μέχρι και την  Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 υπόψη κ Γεώργιου Βαρδάκη, 
διεύθυνση Κουντουριώτου 41, 82132, 1ος όροφος, Χίος, τηλ. 2271035419,  ή και με ηλ. αποστολή στο: 
gvardakis@aegean.gr. 
 
Περιεχόμενο προσφορών: 
Α) -Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 
για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας :  
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.  
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ,από τα 
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.  
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ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016.  
στ. Δεσμεύεται πως τα είδη της προσφοράς του είναι σύμφωνα με το τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα 
Ειδών.  
ζ. Τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα 
η. Οι Άδειες Χρήσεως λογισμικού είναι απαλλαγμένες από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δεν 
παραβιάζουν με κανέναν τρόπο προ-υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων, παρέχουν στους χρήστες πλήρη και 
ακώλυτη χρήση των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των 
περιορισμών που οι ίδιες οι Άδειες Χρήσεως επιβάλλουν. 
θ. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια θα προσκομίσει (πριν την απόφαση 
ανάθεσης) σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:  
1. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει,  
2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει,  
3. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ισχύουσας εκπροσώπησης. 
 
Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 1. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει την 
προϋπολογιζόμενη τιμή. 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Ισχύς προσφορών: τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας ειδών 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΕ1 

(να αναγραφεί το προσφερόμενο 
μοντέλο και να κατατεθούν 

σχετικά τεχνικά φυλλάδια που 
να τεκμηριώνουν τις παρακάτω 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / 

ΤΟΠΟΣ 

1 Πολυλειτουργική μονάδα εισόδου 
/ εξόδου σήματος. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
• Να έχει έξοδο σήματος τύπου 
ημιτονοειδούς, 2 καναλιών με 
μέγιστο πλάτος 10 V, ταχύτητα 3 
ΜS/s και ανάλυση 16-bit 
• Να έχει μέτρηση εισόδου 
σήματος, 4 καναλιών, με μέγιστη 
ταχύτητα δειγματοληψίας 1.25 
MS/s, με ανάλυση 16-bit, μέγιστο 
πλάτος 10 V, ταυτόχρονη 
δειγματοληψία  
• Να έχει σύνδεση με υπολογιστή 
μέσω θύρας USB 2.0 
• Η χώρα προέλευσης ή 
κατασκευής να είναι από τις 
Η.Π.Α. ή την Ε.Ε. 
Χρόνος Εγγύησης να αναφερθεί 

3
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2
3

7
4

7
5
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Τεμάχιο 1 5.323,00 € 904,91 € 6.227,91 € 

20 
ημερολογιακές 
ημέρες από την 

απόφαση 
ανάθεσης κα 
ανάρτησή της 

στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΗΜΔ

ΗΣ 
 

Τμήμα 
Μηχανικών 

Οικονομίας και 
Διοίκησης 

Κουντουριώτου 
41, 

1ος όροφος 
Τ.Κ. 82132, Χίος 

τηλ.: 
2271035419 Χίος 
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΕ1 

(να αναγραφεί το προσφερόμενο 
μοντέλο και να κατατεθούν 

σχετικά τεχνικά φυλλάδια που 
να τεκμηριώνουν τις παρακάτω 

απαιτήσεις) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / 

ΤΟΠΟΣ 

2 

Ποτενσιοστάτης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
• Τάση επιβολής ± 10 V 
• εύρος σάρωσης ± 2 V 
• ρυθμός σάρωσης 100 mV/sec 
• ανάλυση 25 mV 
• έξοδος ρεύματος ± 400 mA 
• εμπέδηση εισόδου > 1 GOhm 
• συχνοτική απόκριση 30 kHz 
• να μπορεί να συνθεθεί με τη 
παραπάνω πολυλειτουργική 
μονάδα εισόδου εξόδου σήματος 
• να συνοδεύεται από λογισμικό 
ελέγχου 
• Η χώρα προέλευσης ή 
κατασκευής να είναι από την Ε.Ε. 
Χρόνος Εγγύησης να αναφερθεί 

3
1

2
1

2
2

0
0
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Τεμάχιο 1 2.545,00 € 432,65 € 2.977,65 € 

20 
ημερολογιακές 
ημέρες από την 

απόφαση 
ανάθεσης κα 
ανάρτησή της 

στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΗΜΔ

ΗΣ 
 

Τμήμα 
Μηχανικών 

Οικονομίας και 
Διοίκησης 

Κουντουριώτου 
41, 

1ος όροφος 
Τ.Κ. 82132, Χίος 

τηλ.: 
2271035419 Χίος 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.868,00 € 1.337,56 € 9.205,56 €  

 
 
 

 

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 


