
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ. : 1299/M/05 

Μυτιλήνη, 28 Νοεµβρίου 2005 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

(E-BOOKS, CD-ROM, VIDEOCASSETTES, ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι 
στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.2) «Προγράµµατα 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς 
Πόρους κατά 25%, 19η ∆εκεµβρίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 π.µ. στα γραφεία του 
(Κτίριο ∆ιοίκησης - Λόφος Πανεπιστηµίου – Μυτιλήνη), θα διεξάγει  πρόχειρο  µειοδοτικό 
διαγωνισµό (Απόφαση Επιτροπής  Ερευνών 183/21.09.2005,  θέµα 9ii) για την προµήθεια 
εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού (ebooks, cd-rom, videocassettes, κασέτες ήχου, διαφάνειες) 
και ηλεκτρονικού υλικού. Η προµήθεια αφορά στο Υποέργο «Προµήθεια εκπαιδευτικού 
ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού» του ανωτέρου έργου και θα πραγµατοποιηθεί 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Τµηµάτων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Τ∆Ε), 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (ΜΣΠΣ), Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) και 
του Κέντρου Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών (Κ.Υ.ΝΕ.ΤΕ.) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 
σύµφωνα µε τους κάτωθι ειδικούς όρους : 
 
ΕΙ∆ΟΣ :  Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά (ποσοστό έκπτωσης ή προσαύξησης επί τοις 
εκατό % στην λιανική τιµή πώλησης του υλικού όπως αυτή αναγράφεται στους επισήµους 
έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια αγοράς των εκδοτών) για την 
προµήθεια εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού (ebooks, cd, cd-rom, 
videotapes, κασσέτες ήχου, διαφάνειες), προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι  του ποσού των 
είκοσι εννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (29.557,52), 
πλέον του  13% Φ.Π.Α, ο οποίος θα καταβληθεί από τον Ειδικό λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δηµοσίευση σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, 
πανελλήνιας κυκλοφορίας την 29/11/2005.  
 
Το τεύχος της πρόσκλησης θα σταλεί  για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο 
Λέσβου) στις 4/12/2005.  
 
To τεύχος της πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 4/12/2005.  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                          Σελίδα 1 από 12 

http://www.aegean.gr/


ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

Αντίτυπα του τεύχους της πρόσκλησης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του Ειδικού 
Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη,  κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, τηλ. 
22510-36728 & 22510-36700. 
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 12/12/2005 
και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται από την αρµόδια υπάλληλο κα Ελένη 
Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, Fax : 22510-36039, email: elen@aegean.gr.  
 
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον 
διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα : 
1. Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, 
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95,  
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996,  
καθώς και στην λοιπή Ελληνική και Κοινοτική κείµενη νοµοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού 
υλικού, θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης 64.07  του υποέργου  
«Προµήθεια Εκπαιδευτικού Ηλεκτρονικού και Οπτικοακουστικού Υλικού» του έργου 
«Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% µε φορέα 
χρηµατοδότησης  το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΣΑΕ 045/3) και 
απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µέσω του κρατικού Προϋπολογισµού 
(Π.∆.Ε.) και µε τη διαδικασία των έµµεσων πληρωµών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 
2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) µε κωδικό 
ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 83982, σύµφωνα µε την αριθ. 12121/16.09.2003 Απόφαση Ένταξης και την 
αριθ. 9014/27.05.2005 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εφόσον είναι 
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους 
σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη µέλη που συµµετέχουν στον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα παρακάτω 
δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
α) Οι Έλληνες Πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 

µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
∆ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

 
β) Οι αλλοδαποί: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 

µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) 
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κά µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά 

το µέρος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της 

χίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
υς ίδιους όρους. 

και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου 3.1 του παρόντος άρθρου. 
4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας που είναι εγκατεστηµένος 

περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση ένορκης 
βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της 
χώρας αυτής. Τα επαγγελµατικά ή εµπορι
αναφέρονται αναλυτικά στο Π.∆. 370/95. 

 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 

 ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. µητρώου
  
δ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών  
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εφόσον 
ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
ιαµόρφωση της προσφερόµενης υπηρεσίας. δ

 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
αναγράφεται 
ροσφοράς. π

 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
λήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  π

 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς 
ε την ίδια τιµή. µ

 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνε
το
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Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ή 
Υπηρεσίας. 
 
Κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην Κοινοπραξία ή Ένωση θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β), πλην του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου, καθώς και τις ακόλουθες δηλώσεις: 
1. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, ότι 

αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, αλληλεγγύως και 
αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

2. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών, ότι 
στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν Κοινοπραξία µε 
συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

3. ∆ήλωση την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών και µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή η 
κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, 
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
συµβάσεως. 

ε) Οι Συνεταιρισµοί 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 2 
µήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συν ταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 

ε  

ανάλογη διαδικασία. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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χής ή συµβολαιογράφου ή 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 
στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
Εάν τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του 
προσφέροντος χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρ
υ αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. το

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
αζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης µ

 
ΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Τ

 
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 

τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά 
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2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, να φέρουν µονογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος σε κάθε σελίδα.  

 
 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 
σφραγισµένη προσφορά. 
 
Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, µπορεί να αποστέλλονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Ερευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι και την 19η 
∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 11.00 π.µ.: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το 
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης συµµετοχής 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 
µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες 

τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 
ΤΙΜΕΣ  
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 
µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
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κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 3%, για 
παράδοση στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Ιµβρου 3, Μυτιλήνη. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή 
µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 
Α. Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισµός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων 
εκπροσώπων τους. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση συµµετοχής.  
 
Β. ∆ιαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα φύλλα της προσφοράς. Μετά την αποσφράγιση των 
προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν 
προσφορές, στο πρακτικό ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών, ενώ η Επιτροπή του διαγωνισµού, ολοκληρώνει τη σύνταξη του 
πρακτικού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
2. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη 
προσφορά (ποσοστό έκπτωσης ή προσαύξησης επί τοις εκατό % στην λιανική τιµή πώλησης 
του υλικού όπως αυτή αναγράφεται στους επισήµους έντυπους ή ηλεκτρονικούς 
τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια αγοράς και µόνο των εκδοτών), λαµβάνονται υπόψη κυρίως 
τα παρακάτω στοιχεία : 
 
• Το ποσοστό έκπτωσης ή προσαύξησης  
• Ο χρόνος παράδοσης των ειδών. 
• Η τυχόν προηγούµενη συνεργασία. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
α)   Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους  της πρόσκλησης 

συµµετοχής. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

 

β)   Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
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2. Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του προµηθευτή 

οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο 
υποψήφιος προµηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει 
να τα προσκοµίσει µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

 
3. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως µειοδότης προµηθευτής αυτός που προσέφερε την 
Οικονοµικότερη προσφορά. 

 
Κατάταξη προσφορών και επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Οικονοµικότερη προσφορά είναι 
εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ή το µικρότερο 
ποσοστό προσαύξησης επί τοις εκατό. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να γίνεται 
µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού και απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα µειοδότη ή 
µειοδότες.  
 
Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος 
της µετά την κατάθεσή της Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
• Κατάπτωση µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη 

διαδικασία ή δικαστική ενέργεια 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση 
του έννοµου συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να 
απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει 
µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
Β. Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του 
µειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της  σύµβασης θα είναι 
αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση συµµετοχής. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς 
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τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι 
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης πλέον Φ.Π.Α. 
Συγκεκριµένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
τετρακοσίων εβδοµήντα οκτώ  ευρώ (1.478,00 €).  
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
της πρόσκλησης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερών µετά 
τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 18/05/2006.  
 
Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 
το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές 
επιστολές των λοιπών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε 
εργάσιµες (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο ανακηρυχθείς µειοδότης προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει Γραµµάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας 
για ποσό ύψους δύο  χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (2.956,00€) ευρώ, ως εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
αυτής και συγκεκριµένα µέχρι την 31/12/2006.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων (33.400,00) ευρώ. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται ο 13% Φ.Π.Α. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από τον κωδικό 64.07 του έργου «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών  του 
Ιδρύµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου» Τ∆Υ 16. 
 
Κρατήσεις 
Τον προµηθευτή δεν βαρύνει καµία νόµιµη κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  επί της 
καθαρής (χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
 Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στις 
εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                          Σελίδα 8 από 12 
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Μυτιλήνη. Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά 
βαρύνουν τους προµηθευτές.  
 
Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον µειοδότη προµηθευτή θα γίνεται µε εξόφληση του 
100% των τιµολογίων του και µετά την οριστική παραλαβή από τριµελή επιτροπή παραλαβής 
των αναγραφοµένων ειδών σ΄αυτά.  
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
Στον µειοδότη προµηθευτή θα δοθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης, κατάλογοι  που  θα 
έχουν την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος: 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚ∆ΟΤΗΣ  ΕΤΟΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
TMHMA 

 

        

 
Οι κατάλογοι του οπτικοακουστικού υλικού θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες των κατά τόπους τµηµάτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι πρώτης 
προτεραιότητας δεν είναι διαθέσιµοι στην αγορά, θα επιχειρείται αντικατάσταση τους από 
άλλους νεότερους καταλόγους έως ότου να εξαντληθεί ο προϋπολογισµός του έργου. 
  
Ο µειοδότης προµηθευτής αναλαµβάνει την  υποχρέωση να διαβιβάσει την παραγγελία 
αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο µέσα  σε δέκα (10)  ηµέρες από 
αυτήν,  στους σχετικούς εκδότες του οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού, αντίγραφο 
της οποίας οφείλει να κοινοποιήσει στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και 
στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιµβρου 3, στη Μυτιλήνη.  
 
Ο µειοδότης προµηθευτής αναλαµβάνει την  υποχρέωση να παραδίδει τα είδη εντός, το 
αργότερο, ενενήντα (90) ηµερών, από την ηµεροµηνία παραλαβής της παραγγελίας. Η 
παράδοση των ειδών µπορεί να γίνεται τµηµατικά.  Η µη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να 
δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής από υπαιτιότητα του 
προµηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
δικαιούται, να επιβάλλει στον προµηθευτή για τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως µη 
προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση µε το 20% της αξίας του κάθε τίτλου  που 
δεν έχει παραληφθεί, ή να αφαιρέσει την εντολή προµήθειας από τον προµηθευτή, 
αναθέτοντας την σε άλλο προµηθευτή και ακόµα να τον αποκλείσει από παρόµοιες προµήθειες 
στο µέλλον, µέχρι τρία (3) χρόνια.  
 
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν µερική ή ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο µειοδότης προµηθευτής. 
 
Ο µειοδότης προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ενοχλεί τους εκδότες σε περιπτώσεις που η 
παραλαβή του υλικού από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης καθυστερεί περισσότερο από 
ενενήντα (90) ηµέρες. Επίσης ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εγγράφως την 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι 
απαραίτητο για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στον κατάλογο παραγγελθέντος 
οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού αλλά και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που 
βοηθά στην  παρακολούθηση  του καταλόγου. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
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Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 
και τα µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον µειοδότη προµηθευτή.   

Ο  µειοδότης προµηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Ερευνας  
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και  την Επιτροπή Παραλαβής, πέντε (5) ηµέρες πριν την 
παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο µειοδότης προµηθευτής, µε δική του 
ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή παραλαβής να µπορεί να 
ελέγξει τα είδη  που θα παραληφθούν.  

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον µειοδότη προµηθευτή του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ 
αυτού και του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον µειοδότη, ο οποίος 
υποχρεούται  µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό 
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο µειοδότης προµηθευτής του έργου υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή 
Πληρωµής της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
 
 
 
 

 
 
 

Αντιπρύτανης 
 
 

         Ιωάννης Σεϊµένης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ταχ. ∆/νση :……………………………………………………………………………………… 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Λόφος Πανεπιστηµίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση.......................................................
........................................................ για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της................................................................... για την προµήθεια 
........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... πρόσκληση 
συµµετοχής σε πρόχειρο. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από τη συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 18/05/2006  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ταχ. ∆/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Λόφος Πανεπιστηµίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,∆/νση...............................
................................................................................ για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την 
προµήθεια ....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 31/12/2006.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                          Σελίδα 12 από 12 
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