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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

                              ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΕΑΕΚ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
  

  75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ   
   

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2.8 

 
ΜΕΤΡΟ 5.2 

 

 
ΕΡΓΟ: «Εξοπλισµός Τµηµάτων για υποστήριξη 
πράξεων ΕΚΤ- Προγραµµάτων Προπτυχιακών 
σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – ΕΤΠΑ -
Αναβάθµιση Υποδοµών και Εξοπλισµών για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης – 
Υποστήριξη Λοιπών ∆ράσεων του ΕΚΤ που 

απαιτούν Εξοπλισµό» 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ       Μυτιλήνη      19/07/2005    

 

       Αριθ. Πρωτ. 3858 

 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
για την προµήθεια Εξόδων Αναδιοργάνωσης για τον εξοπλισµό ενός Τµήµατος 

και της Κεντρικής ∆ράσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  
 
 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Την Οδηγία 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 97/52/ΕΚ, 

2. Την Οδηγία 93/38/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 98/4/ΕΚ, 

3. Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρηµένου Συντάγµατος 

4. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π∆ 496/1974 «Περί του 
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των 
ΝΠ∆∆», όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων», 

6. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/4-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα, 

7. Το Π∆. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα 
προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, 
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8. Το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/12.10.1998) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000 (Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52) 

9. Το Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 14.09.1995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε 
µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/ΕΚ) 

10.  Τη µε αριθ Πρωτ. 15357/14-09-2004 ένταξη Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, της Πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS» 
90822» στο Μέτρο 5.2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια 
του ΕΠΕΑΕΚ : 5.2.7 «Εκπαιδευτικός εξοπλισµός της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α «Αναµόρφωση / αναβάθµιση 
προγραµµάτων σπουδών», µε Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 90822 για την 
προµήθεια Εξόδων Αναδιοργάνωσης 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προµηθειών 

12. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

13. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆» 

14. Τις υπ’ αριθµ. 50/06.07.2005, θέµα 6.4 και 51/13.07.2005, θέµα 5.3 αποφάσεις 
του Πρυτανικού Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισµού µε τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια Εξόδων 
Αναδιοργάνωσης για τις ανάγκες του Ιδρύµατος, προϋπολογισµού δαπάνης 
11.883 Euro. 

15. Το Π.∆.  83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …», όπως 
ισχύει, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά  για την προµήθεια Εξόδων Αναδιοργάνωσης για το Τµήµα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων την Κεντρική ∆ράση του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, προϋπολογισµού δαπάνης 11.883 Euro 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%. 

Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται µε την ένταξη 15357/14-09-2004  και στη 
ΣΑΕ 445/3 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ, το οποίο 
ενεργεί ως φορέας χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ». 

Η πράξη αυτή έχει ενταχθεί στο «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 
(ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Πράξης µε 
τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
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ΑΙΓΑΙΟΥ -ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS» 90822» στο Μέτρο 5.2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στην ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ : 5.2.7 «Εκπαιδευτικός εξοπλισµός 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων α «Αναµόρφωση / 
αναβάθµιση προγραµµάτων σπουδών», µε Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 90822 
και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνική συµµετοχή κατά 25%, µε φορέα χρηµατοδότησης 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 11.883 €, 

συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό, ΦΠΑ 13%. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει Πέµπτη, 28 Ιουλίου 2005 και ώρα 10:00 π.µ., στο 

Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που 
έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Η κατάθεση των προσφορών  σας θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος  
Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Μυτιλήνη. Αρµόδιος υπάλληλος είναι ο κ Χ. Μπακάλης (τηλ. 2251036128, fax 
2251036123-127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την Τετάρτη 27 
Ιουλίου 2005 και ώρα 15:00.  Προσφορές  µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο 
Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην  παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω 
ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος.  Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 
µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες. 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 3 από 15 
 

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

3.  Ο αριθµός της διακήρυξης (3858/19.07.2005)  

4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται 2 (δύο) σφραγισµένοι 
υποφάκελοι µε τις ενδείξεις: 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
(πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση) όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών 
Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον 
προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα. 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει την τιµή κάθε  µονάδας είδους 
χωρίς ΦΠΑ 
και µε ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική προσφορά κάθε είδους χωρίς και µε ΦΠΑ. Για 
την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τη σειρά 
που ορίζεται των ειδών που ορίζεται στο συνηµµένο Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς:   

  

            Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

1 2 3 4 ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΟΜΑ∆Α 

** 
ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

5 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ)

6 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
9 

       
       
 ΣΥΝΟΛΑ    0  

** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα για κάθε Οµάδα, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην Προκήρυξη.  

Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε EURO. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
Επιπρόσθετα θα υπολογισθεί  και ΦΠΑ 13%. 

Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι για διάστηµα τουλάχιστον 90 ηµερών 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   
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Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της  προσφοράς.    

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα είδη της Οµάδας ειδών, που 

προσφέρονται από κάθε ενδιαφερόµενο. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
των Προσφορών.  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 
µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών όσων κατέθεσαν προσφορά.  Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει 
στην αξιολόγηση των τεχνικών  τους προσφορών. 

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την 
περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.      
    
      Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής µετά τον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:  

 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών: 
 α. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας 

και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται από την 
περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές 
εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις. 
β. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη 

φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

 
 Η τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς γίνεται µε βάση τον παρακάτω 
πίνακα Οµάδων  – κριτηρίων αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας που  
υπάρχει δίπλα από κάθε κριτήριο αξιολόγησης: 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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Α.1 Συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

60% 

Α.2 Συµβατότητα, οµοιογένεια και 
συνεργασιµότητα των προσφεροµένων 
ειδών µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό 

15% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 75% 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) µετά την 
πώληση και τεχνικής βοήθειας εκ µέρους 
του προµηθευτή - εξασφάλιση ύπαρξης 
ανταλλακτικών. 

10% 

Β.2 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης 
εγγύησης καλής λειτουργίας - χρόνος 
παράδοσης 

15% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 25% 
 
 
 
 
  
 Κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται 
χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και επιπλέον έχουν επιµέρους 
συντελεστές βαρύτητας .Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης 
βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς .Η βαθµολογία των επιµέρους 
κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις 
που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς 
για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η 
προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το 
γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία 
του. Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζόµενων επί τον επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας  του κάθε κριτηρίου.  

Τέλος η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της 
βαθµολογίας του συνόλου των  δύο οµάδων. 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος 

κατάταξης των προσφορών, ανά οµάδα ειδών, µε βάση τη βαθµολογία που πήρε η 
κάθε µία προσφορά.   

Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), 
δηλαδή είναι το άθροισµα των βαθµών που παίρνει κάθε προσφορά των επιµέρους 
κριτηρίων κάθε οµάδας    κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας (σi).   
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Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, για οµάδα ειδών, κατά φθίνουσα σειρά µε 
βάση τον  

λόγο Β/Κ.  Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο 
λόγο Β/Κ, όπου Β η συνολική βαθµολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος 
της προσφοράς για κάθε οµάδα ειδών.  

Ακολουθεί άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών που προκρίθηκαν κατά το 
στάδιο της  
τεχνικής αξιολόγησης. Οι σφραγισµένοι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς, για 
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές τους προσφορές,  
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή  η οποία  και εισηγείται στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο την κατακύρωση του διαγωνισµού µε βάση το λόγο Κ/Β, της παραγράφου 
αυτής. 
         Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται 
ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε 
περισσότερες από µία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της 
Τεχνικής Βαθµολογίας. 
 
 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την 
παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ανά οµάδα ειδών, ο πρώτος σε 
κατάταξη υποψήφιος. 
 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, 
δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές για  το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
       H αξιολόγηση - κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για τα είδη και την ποσότητα ανά είδος και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
       Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το 
Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης 
όσοι πήραν µέρος σ’ αυτόν. 
 

Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι 
υποχρεωµένοι µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού 
αποτελέσµατος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη σύµβαση του έργου. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη 
σύµβαση στην οριζόµενη 5θήµερη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου απευθύνεται 
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στον επόµενο στην κατάταξη, µειοδότη προµηθευτή για την υπογραφή της 
σύµβασης.. 

 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 
Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, 

εφόσον το συνολικό ποσό της Σύµβασης είναι 146,74 Euro και άνω.  

Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών 
τα οποία θα παραδώσουν  ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασής του Πανεπιστηµίου 
που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
H παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής ∆ράσης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία Πληροφορικής και το Τµήµα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων. 

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον προµηθευτή. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωµή των προς προµήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στον 

προµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρµόδιες 
Επιτροπές παραλαβής υλικών, µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα του 
προµηθευτή, µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του σχετικού 
εντάλµατος) από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Το συµφωνηµένο τίµηµα καταβάλλεται σε Euro. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

Η δαπάνη βαραίνει τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 
Πανεπιστηµίου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε 
τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα 
συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
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3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης 
(τεχνικών, οικονοµικών κτλ) καθώς και των διατάξεων του Ν 2286/95 (Περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π∆ 394/96 (κανονισµός Προµηθειών του 
δηµοσίου). 

4. Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να ζητήσει και γραπτά -έγκαιρα- συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης.  Οι 
αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Οικονοµική 
Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Προµηθειών, Λόφος Πανεπιστηµίου 
Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κου. Μπακάλη για το έργο «Προµήθεια 
Εξόδων Αναδιοργάνωσης για τον εξοπλισµό 2 Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου»,  Fax 22510 36123,36127  ή στα  e-mail: c.bakalis@sa.aegean.gr. 

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά 
µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται 
σ’ αυτούς, µέσα σε (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον 
ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

 
6. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
Ελλάδα  και  ο µοναδικός µεταπωλητής για την προώθηση και πώληση των προς 
προµήθεια, µπορεί  µε    την οικονοµική του προσφορά να επισυνάψει σχετική 
βεβαίωση της κατασκευάστριας              εταιρείας µε επίσηµη µετάφραση στα 
Ελληνικά.    
 
7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά 
µε τη διακήρυξη δίνονται από το Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα της Μυτιλήνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
8. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική 
Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

9. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία των Εξόδων 
Αναδιοργάνωσης κατά την περίοδο της εγγύησης. 

10. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε: 
 Για παροχή πληροφοριών: τηλ. 2251036128, Fax: 2251036123, 2251036127  

e-mail: c.bakalis@sa.aegean.gr. 
 

     Ο Αντιπρύτανης  
   Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 
 
 
Αν. Καθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια Εξόδων Αναδιοργάνωσης για την Κεντρική 
∆ράση Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στο Άρθρο 4, Πίνακες Συµµόρφωσης. 
 
2.2 Εγκατάσταση - συναρµολόγηση 
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρµολογηθούν από τον/ους 
προµηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ  
 
3.1 Βεβαιώσεις 
Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου 
ότι θα µπορεί να επεµβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα 
παρουσιαστούν εντός µιας εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον 
χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες του, είτε µεταγενέστερα µε δαπάνες του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
3.2 Εγγυήσεις 
Οι προµηθευτές θα πρέπει να µπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ειδών 
µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον αυτή που αναφέρεται στους πίνακες συµµόρφωσης. 
Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προσφέρει αρχικό διάστηµα εγγύησης - δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον δώδεκα 
(12) µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού. Σε περίπτωση 
που κάποιος προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί 
θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της. 
 
Όλα τα είδη του διαγωνισµού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους 

που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 
3. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί 

καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το 
οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης 
καλής λειτουργίας. 
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5. Ο προµηθευτής/ες οφείλει/ουν επίσης να τεκµηριώσει/ουν πώς θα 
εκπληρώσει/ουν τις συµβατικές του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να 
δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά 
και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους µε χώρους που έχουν 
εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία µε τα συγκεκριµένα προσφερόµενα είδη. 
Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα εφόσον 
τους ζητηθούν. 

 
Σε περίπτωση που ο/οι προµηθευτής/ές θα χρησιµοποιήσει/ουν για την τεχνική 
υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους 
ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, 
καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση 
αυτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία 
στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο 
της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω 
παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης 
κατά την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των 
τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 
προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ ή µε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη 
«ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά 
η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  
 
Ειδικότερα, η στήλη (Β) των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους 
υποψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει 
κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
 
Τέλος, στη στήλη (Γ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των 
επισυναπτοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που 
τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (Β). Οι παραποµπές 
στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα 
αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της 
σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε 
φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
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Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα 
περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα 
πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτηµάτων και των 
παραποµπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται σε βάρος του 
υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 
έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους 
συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε µαγνητικό µέσο, το 
οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε 
περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των 
πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει 
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες στους 
επισυναπτόµενους πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 
τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι 

τύποι ή ισοδύναµοι  
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΩΝ : ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΟΜΑ∆Α 1: Λογισµικό Συστήµατος 
υποστήριξης ψηφιακής σχεδίασης µε  Η/Υ 

   

Ποσότητα: 1     
∆υνατότητα για Ανάλυση/ Μελέτη/ Προσοµοίωση 
Προϊόντων µε την µέθοδο των Πεπερασµένων 
στοιχείων. 

ΝΑΙ   

Τύπου ANSYS  ΝΑΙ   
University Low Edition ΝΑΙ   
Αριθµός αδειών (θέσεων εργασίας) >= 55   
Αριθµός κόµβων στα µοντέλα >= 14.000   
∆ιάρκεια χρήσης προγράµµατος >= 33 µήνες   
Συνεργασία µε συστήµατα CAD: Pro-Engineer, Autocad ΝΑΙ   
ΟΜΑ∆Α 2: Λογισµικά για εκδοτικό µηχανισµό    
Σχεδιαστικό πρόγραµµα CorelDraw Graphics 
Suite 12 ή ισοδύναµο, Academic Edition 

   

Ποσότητα: 1    
Περιέχει τα προγράµµατα CorelDRAW 12, Corel 
PHOTO-PAINT® 12, Corel R.A.V.E.™ 3 ή 
ισοδύναµα 

ΝΑΙ   

5 άδειες χρήσης (ή ξεχωριστά πακέτα) ΝΑΙ   
Adobe Creative Suite Premium  ή ισοδύναµο, 
Academic Edition 

   

Ποσότητα: 1    
Περιέχει τα προγράµµατα Photoshop CS, 
Illustrator CS, InDesign CS, GoLive CS, Acrobat 
6.0 ή ισοδύναµα 

ΝΑΙ   

5 άδειες χρήσης (3 για Windows και 2 για MAC) ΝΑΙ   
Να συνοδεύεται από 1 σετ  CD και Documentation 
για κάθε πλατφόρµα (Windows και MAC) 

ΝΑΙ   

Adobe Video Collection 2.5 Standard ή 
ισοδύναµο, Academic Edition 

   

Ποσότητα: 1    
Περιέχει τα προγράµµατα Premiere 1.5, After 
Effects, Audition 1.5, Encore DVD 1.5 ή 
ισοδύναµα 

ΝΑΙ   

3 άδειες χρήσης  ΝΑΙ   
Να συνοδεύεται από 1 σετ  CD και Documentation 
για κάθε πρόγραµµα 

ΝΑΙ   

Quark express Passport 6.1 Supplemental για 
Macintosh ή ισοδύναµο, Academic Edition 

   

Ποσότητα:  1     
Αριθµός αδειών χρήσης για MAC (Lab Pack) 10   

 
 

 
 

Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 
τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι 

τύποι ή ισοδύναµοι  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 Λογισµικό Συστήµατος υποστήριξης ψηφιακής 

σχεδίασης µε  Η/Υ € 4.483,00 

2 Λογισµικά για εκδοτικό µηχανισµό € 7.400,00 
 ΣΥΝΟΛΟ € 11.883,00 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

 
Είδος 

Κ∆ΠΑ 
(Σύρος) ΤΜΣΠΣ Ποσότητα 

Λογισµικό Συστήµατος υποστήριξης ψηφιακής σχεδίασης µε  Η/Υ  1 1 
Λογισµικά για εκδοτικό µηχανισµό    
Σχεδιαστικό πρόγραµµα CorelDraw Graphics Suite 12 ή ισοδύναµο, 
Academic Edition 1 

 
1 

Adobe Creative Suite Premium  ή ισοδύναµο, Academic Edition 1  1 
Adobe Video Collection 2.5 Standard ή ισοδύναµο, Academic Edition 1  1 
Quark express Passport 6.1 Supplemental για Macintosh ή ισοδύναµο, 
Academic Edition 1  1 
      

 
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων: ΤΜΣΠΣ (Σύρος) 
Κεντρική ∆ράση Παν. Αιγαίου: Κ∆ΠΑ. (Σύρος) 
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