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ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
Μυτιλήνη 5 Οκτωβρίου 2005  

Αριθ. Πρωτ: 5370 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά για την προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων για τον εξοπλισµό 3 
Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την µε αριθµ. Φ.120.61/123/35133Β2/27.5.2003 Απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 121/30.05.2003 τ. ΝΠ∆∆ µε 
διόρθωση στο ΦΕΚ 137/13.06.2003 τ. ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής Πρυτανικών Αρχών 
του Πανεπιστήµιου Αιγαίου», 

2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ):  
α. Αριθµ. 1260/99 «περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία», 
438/2001 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 
αριθ.1260/99, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία» και 448/2000 «για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. αριθ. 1260/99 του 
Συµβουλίου, όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων», 
β. Αριθµ. 1783/99 «σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφεριακής 
Ανάπτυξης», 
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γ. Αριθµ. 1784/99 «σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», 
δ. Αριθµ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που 
πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων», 

3. Τον Ν2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ΄΄/14.11-2000), 

4. Τον Ν2362/95 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 Κοινοτικές Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ του Συµβουλίου των ΕΚ και 
97/52/ΕΚ/13.10.1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των 
ΕΚ «Περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών», 

6. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, 
7. Τη µε αριθ. 3345/14-12-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1533/Β/14-12-2000) συγκρότηση της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση»(ΕΠΕΑΕΚ), 

8. Τη µε αριθ. Ε(2001) 44, 16-3-2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατκή Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) από την Επιτροπή των Ε.Κ. µε 
ARINCO 2000/GR/05/1/PO/002, 

9. Την Απόφαση της µε αρ. πρωτ. Ε(2004)5583/22-12-2004 «για την τροποποίηση 
της απόφασης C(2004)44/16-03-2001 που αφορά την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση», 

10. Τη µε αριθ. πρωτ. 2251/12-02-2004 Απόφαση Ένταξης, της Πράξης και την 1η 
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης µε αριθ. πρωτ. 7089/27-04-2005, της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (2003-
2006)-ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS «77658» 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 γ 
«Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών», µε Κωδικό έργου ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 
77658 και 2004ΣΕ44530040 για την προµήθεια Επίπλων, Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτηµάτων, Λοιπού Εξοπλισµού, Εξόδων 
Αναδιοργάνωσης και Επιστηµονικών Οργάνων, 

11. Τον Ν2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», 

12. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου» όπως σήµερα ισχύει, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν3377/2005 
(ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005), 

13. Το Π∆ 346/1998 (ΦΕΚ 230/12-10-1998τΑ΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 18/2000 «Τροποποίηση του Π∆ 
346/98(Α΄230)΄΄προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 
1992΄΄ σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης 
Οκτωβρίου 1997», 
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14. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε την πρόσφατη 
Υπουργική Απόφαση, 

15. Το Π.∆. 370/95 ( ΦΕΚ 199 τα Α’) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συµβάσεων 
δηµόσιων Προµηθειών» και το Π∆ 105/2000(ΦΕΚ 100 τ. Α΄) µε το οποίο 
τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π∆ 370/95, 

16. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆», 
17. Τη µε αριθ. 45/19.05.05, θέµα 4.2 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίνεται η προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας 
Επιστηµονικών Οργάνων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 227.615,00 (διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες 
εξακόσια δεκαπέντε ευρώ), 

18. Το Π.∆. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. ∆ιεθνή ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια Επιστηµονικών 
Οργάνων για τα Τµήµατα:  Περιβάλλοντος και Επιστήµης της Θάλασσας  του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και συγκεκριµένα για τα Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΠΜΣ Γεωργία και Περιβάλλον», «ΝΠΜΣ 
Εφαρµοσµένη Επιστήµη Περιβάλλοντος» και «ΝΠΜΣ ∆ιαχείριση Παράκτιων 
Περιοχών». 

2. Ο διαγωνισµός έχει ενταχθεί στο Π∆Ε και µε κωδικό 2004ΣΕ44530040 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥπΕΠΘ), το οποίο ενεργεί 
ως φορέας χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(2003-2006)-ΕΤΠΑ». Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί στην Κατηγορία Πράξεων 
5.2.7γ «Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών», της Ενέργειας 5.2.7 
«Εκπαιδευτικός εξοπλισµός της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», του Μέτρου 5.2 
του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 «Αναβάθµιση Υποδοµών και Εξοπλισµών για τη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», µε κωδικό έργου ΟΠΣ – 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 77658 και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η Πράξη 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Κρατική Συµµετοχή κατά 25%, µε φορέα 
χρηµατοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µέσω του κρατικού 
Προϋπολογισµού (Π∆Ε) και µε τη διαδικασία των άµεσων πληρωµών, όπως 
ορίζει το άρθρο 11 του Ν 2860/2000. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισµός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των  227.615 
€ (διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό του νόµιµου ΦΠΑ. 

4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Μυτιλήνη. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κυρίες Καραντάνη Περσεφόνη και 
Κεντέρη Ελένη. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 30/11/2005 
και ώρα 15:00. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα 
Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την 
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παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα 
λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

5. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 02/12/2005 και ώρα 10:00 στο γραφείο του 
Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 
Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει 
συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (45/19.05.05, θέµα 4.2). 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών από την επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

7. Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει για κάθε οµάδα ειδών 
χωριστά, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της 
παρούσας. Η υπογραφή της/των σύµβασης/εων του εξοπλισµού θα γίνει για 
κάθε µειοδότη χωριστά. 

8. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στην επίσηµη Υπηρεσία 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 05/10/05. Περίληψη της 
διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης και Επαρχίας την 07/10/05. Περίληψη της διακήρυξης θα 
σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 05/10/05. Τα τεύχη της 
διακήρυξης θα σταλούν για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, 
ΕΟΜΜΕΧ, Επιµελητήριο Λέσβου) στις 05/10/05. Τα τεύχη θα καταχωρηθούν 
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις 07/10/05. 

9. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά 
µε τη διακήρυξη δίνονται από το Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης και Ρόδου κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του 
διαγωνισµού είναι µέχρι την 18/11/05 και ώρα 15:00. Αρµόδιοι υπάλληλοι 
είναι οι κυρίες Καραντάνη Περσεφόνη και Κεντέρη Ελένη τηλ. 2251036145, 
2251036142, Fax: 2251036127, e-mail: p.kara@aegean.gr, 
ekenteri@lesvos.aegean.gr.  

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

11. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ καθώς και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – V, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
 

Ιωάννης Σεϊµένης  
Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 
 

mailto:p.kara@aegean.gr
mailto:ekenteri@lesvos.aegean.gr
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ΜΕΡΟΣ Α΄: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια Επιστηµονικών Οργάνων, για τα Τµήµατα 
Περιβάλλοντος και Επιστήµης της Θάλασσας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και 
συγκεκριµένα για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΠΜΣ Γεωργία και 
Περιβάλλον», «ΝΠΜΣ Εφαρµοσµένη Επιστήµη Περιβάλλοντος» και «ΝΠΜΣ 
∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών». 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης. Η παραλαβή µπορεί να γίνει 
µε τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο Τµήµα Περιουσίας και 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, απ΄ όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόµενος 
επικοινωνεί µέσω fax µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο οποίο στέλνει 
έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το ονοµατεπώνυµο κάποιου 
υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της 
Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και σωστή 
παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση p.kara@aegean.gr, 
που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλ., fax, e-
mail) και θα ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

5. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 
της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που 

ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
συντήρηση επιστηµονικών οργάνων. 

(β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδ. δ του παρόντος τεύχους 
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3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 
∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει 
κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί 
κατ’ αυτών η ανάλογη διαδικασία. 

β) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

γ) Όσοι έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων και τελών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.  

στ) Όσοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλουν τα απαιτούµενα από την 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά. 

ζ) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχουν 
επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά 
προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 ∆ικαιολογητικά 
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 ΙΙ 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 ΙΙ 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) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου 4.1 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 εµπορικά 
µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά 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 µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
  
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 διαµόρφωση της προσφερόµενης υπηρεσίας. 
 
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 το µέρος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον 
καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
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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 µε την ίδια τιµή. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
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 Ενωση 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 ΙΙ της παρούσας. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός 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 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. 

 
4.2 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 
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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 αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. 
 
4.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. ∆ήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της.  

 
Πάντως η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και 
χωρίς αναφορά σ΄ αυτή. Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 
βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης 
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.  
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης 
(τεχνικών, οικονοµικών κτλ), εκτός από εκείνους που ρητά αποκρούονται ή 
τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή, όµως, όρων της διακήρυξης ή 
απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η 
προσφορά, ή και λόγο πλήρους απόρριψης αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. του Άρθρου 3 της παρούσας. 

3. ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας 
της επιχείρησης.  

4. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 
του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό προµήθεια υπηρεσίες, 
κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

5. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) 
6. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας 
Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και εάν τούτο δεν είναι 
δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του προµηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις η 
βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύονται από επίσηµο παραστατικό έγγραφο 
πώλησης. 

7. Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά 
κατηγορία και την τεχνική του υποδοµή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
περιγραφή µηχανισµών και δοµών όπως πιστοποίηση προσωπικού και 
υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση του έργου. 
Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), 
αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
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προσφερόµενων προϊόντων και η συµµόρφωσή τους µε τα τεχνικά και ποιοτικά 
standards τα οποία πρέπει να πληρούν. 
Οι κατασκευαστές του προτεινόµενου εξοπλισµού θα πρέπει υποχρεωτικά να 
είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO από αναγνωρισµένο 
ινστιτούτο ή οργανισµό. Βεβαίωση της πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλουν οι 
υποψήφιοι προµηθευτές µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού. 
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόµενο εξοπλισµό, 
µερικά ή ολικά σε δικές τους εγκαταστάσεις / εργοστάσια, θα πρέπει να 
επισυνάψουν στην προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
του κατασκευαστή, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειµένου να συνεκτιµηθεί το στοιχείο αυτό. 

8. ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα 

9. ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε 
απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

10. Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους 
πωλήσεως του διαγωνιζοµένου. 

11. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, 
υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο 
περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), 
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 
αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους. 

 
 
4.4 Εκπροσώπηση 
Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που 
έχει διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης 
ορισµού του. 
 
4.5 Συµπλήρωση δικαιολογητικών 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται 
να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ανωτέρω 
δικαιολογητικών της διακήρυξης, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 
394/96 και να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις 
ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1 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 ορισµένους τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 12 από 70 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την 
υπογραφή του προσφέροντος. 

 
5.2 Τρόπος υποβολής 
Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στο 
Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω 
διεύθυνση, µέχρι και την 30/11/2005 και ώρα 15:00: 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λόφος Πανεπιστηµίου 
Κτίριο ∆ιοίκησης 
81 100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του 
και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ 
τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier 
που θα απευθύνεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές 
υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. 
 
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Πανεπιστήµιο έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της 
ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα 
υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
5.3 Φάκελος προσφοράς 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς όσο και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την 
οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη 
τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους προσφορά. 
 
5.4 ∆ιορθώσεις 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης 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 του οργάνου 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 Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
5.5 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
 
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του έργου ή για τµήµα αυτού που 
αντιστοιχεί σε µία ή περισσότερες οµάδες ειδών.  
 
Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
 
Μέρος Α΄: Στοιχεία εξοπλισµού 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι 
προµηθευτές υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
α.  Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες 

συµµόρφωσης) που υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης µε 
τους κωδικούς και την περιγραφή κάθε εξαρτήµατος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ (πίνακες οικονοµικής προσφοράς 
χωρίς τιµές). 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα 
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αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να 
προσφέρουν οι προµηθευτές. 
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται µονολεκτικές απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), 
συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κτλ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή 
εκδόσεις του Οίκου ή υποψήφιου επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές 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». 
  
Μέρος Β΄: Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστηµα παροχής εγγύησης 
καλής λειτουργίας και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει 
ο υποψήφιος προµηθευτής σε τοπικό επίπεδο (στο νησί της Μυτιλήνης), και για όλες 
τις οµάδες ειδών τις οποίες προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η 
δυνατότητα που έχει ο προσφέρων να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία 
(προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα και για µια 3ετία από την προµήθεια. 

 
 
5.6 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση του υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα 
πρέπει να εµφανίζεται το κόστος όλων των προσφεροµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών, το συνολικό κόστος για κάθε επιµέρους οµάδα ειδών, καθώς και το 
συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται 
κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η 
προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οι 
πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της 
οικονοµικής προσφοράς και σε µαγνητικό µέσο το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο 
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών 
µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής 
προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής 
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προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα 
αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΕΣ 
 
7.1 Τµηµατική προσφορά - νόµισµα 
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 κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο 
οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από 
την παρούσα διακήρυξη.  
 
7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε συνάλλαγµα  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
7.3 Μεταβολή τιµών  
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
προµηθευτές δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλουν νέους πίνακες τιµών. 
 
Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές που θα επιλεγούν 
είναι υποχρεωµένοι να το αναφέρουν στην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την υποβολή των προσφορών και πριν 
από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
7.4 Τεκµηρίωση τιµών 
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Το Πανεπιστήµιο 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1 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 διακήρυξη. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 
 
8.2 ∆ιαδικασία αποσφράγισης 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα 
δικαιολογητικά και όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός 
από τα τεχνικά φυλλάδια. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από την 
Επιτροπή. 
 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 

2. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων τους και την έγκρισή τους 
από το Πρυτανικό Συµβούλιο, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών. 

 
3. Oι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα 

αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία και θα αναρτηθεί σε 
εµφανές µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αποσφράγισης. 

 
4. 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.  
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ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
9.1 ∆ιαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (νοµιµοποιητικά έγγραφα, 
δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω 
διαδικασία:  
 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 

αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται 
και δεν αποσφραγίζονται. 

 
2. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, 

όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
3. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός 

αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε 
όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄ 
εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν 
τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους 
υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης στην 
δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο 
προµηθευτή, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε 
θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

 
4. 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 ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 
5. Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος 

κατάταξης των προσφορών, ανά οµάδα ειδών, από την καλύτερη έως τη 
χειρότερη.  

 
6. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση 

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

 
7. Ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 
 
8. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, ανά οµάδα ειδών, για την τελική επιλογή της 

συµφερότερης προσφοράς.  
 
9. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 

εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του 
διαγωνισµού. 
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10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο 
όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
9.2 Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, ανά 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.  
 
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. 
 
9.3 Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 
 
Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή 
είναι το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή υποοµάδας 
κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα 
βi και σi ορίζονται στον Πίνακα της επόµενης παραγράφου 9.4. 
 
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 πολλαπλασιαζοµένων επί τον επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας.  
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Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του 
συνόλου των οµάδων. 
 
 
9.4 Οµάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι 
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής:  
 
 

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

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

50% 

Α.2 Πιστοποίηση ασφάλειας (όπου απαιτείται) 
και ποιότητας των προσφεροµένων ειδών 

5% 

Α.3 Συµβατότητα, οµοιογένεια και 
συνεργασιµότητα των προσφεροµένων 
ειδών µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 75% 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 

Β.1 Υποδοµή προµηθευτή, εµπειρία στην 
εγκατάσταση και υποστήριξη ανάλογων 
συστηµάτων 

10% 

Β.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) µετά την 
πώληση και τεχνικής βοήθειας εκ µέρους 
του προµηθευτή - εξασφάλιση ύπαρξης 
ανταλλακτικών. 

10% 

Β.3 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης 
εγγύησης καλής λειτουργίας - χρόνος 
παράδοσης 

5% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 25% 
 

 
 
∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 
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, 
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• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης. 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) Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών κατά 
Οµάδα ειδών. 

γ) Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών κατά Οµάδα ειδών. 
δ) Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Β/Κ για κάθε Οµάδα ειδών 

χωριστά 
 

2. Κατά την τεχνική 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. 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. 

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

παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως Ανάδοχος ο πρώτος σε κατάταξη 
υποψήφιος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
10.1 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 Πρυτανικού Συµβουλίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον 
ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή αναδόχους.  
 
Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή 
µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή 
µέρος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
1. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
2. Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη 

διαδικασία ή δικαστική ενέργεια 
 
Το Πανεπιστήµιο 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. 
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10.2 Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/ων προµηθευτή/ών που θα επιλεγεί/ούν, 
θα υπογραφούν συµβάσεις. Το γενικό πνεύµα της κάθε σύµβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους 
δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το 
έγγραφο να προσέλθει/ουν στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της 
Σύµβασης, προσκοµίζοντας συγχρόνως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε 
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
 
Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/έντες ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν µέσα 
στην προθεσµία που ορίσθηκε στην επιστολή-πρόσκληση, εφαρµόζονται µετά από 
απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 23 
του Π.∆. 394/96. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής/ές κηρυχθεί/ουν έκπτωτος/οι, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον 
επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη 
του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του 
έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του 
έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
11.1 Ενστάσεις 
 Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 15 του Π∆ 394/96, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Ν3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005). 
 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο του φορέα ως εξής:  
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
   
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας 
της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών:  
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 
αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση: 
Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των 
σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 
προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

  
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 
 
11.2 ∆ιοικητικές Προσφυγές 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
  
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
12.1 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 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. 
 
12.2 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 µε Φ.Π.Α. 
που αναλογεί στην οµάδα ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Συγκεκριµένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, είναι έντεκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ΕΥΡΩ και εβδοµήντα 
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πέντε λεπτά (11.380,75 €), για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών του 
διαγωνισµού. Οι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των 
προς προµήθεια ειδών ή για µία ή για περισσότερες της µιας οµάδες ειδών. Στην 
περίπτωση που θα κατατεθεί προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες ειδών, τότε το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του 
συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας ή των οµάδων (αθροιστικά), για τις οποίες θα 
κατατεθεί προσφορά. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά οµάδα ειδών δίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.  
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερών 
µετά τον χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς.  
 
Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας 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 δέκα (10) 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. 
 

12.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Εκείνος/οι, που θα ανακηρυχθεί/ουν ανάδοχος/οι, υποχρεούται/ουνται να 
προσκοµίσει/ουν Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το 
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας για ποσό διπλάσιο του ποσού 
της εγγύησης συµµετοχής ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία 
θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση που θα επιλεγούν 
περισσότεροι του ενός ανάδοχοι είναι απαραίτητο να προσκοµίσει ο καθένας το 
Γραµµάτιο Παρακαταθήκης ή την Εγγυητική Επιστολή για την καλή εκτέλεση. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
13.1 Προϋπολογισµός 
O συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 227.615,00 €. Στο ποσό αυτό 
συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ. 

 
13.2 Τίµηµα 
Το τίµηµα, για κάθε προµηθευτή, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιµή των 
ειδών που του κατακυρώθηκαν.  
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13.3 ∆ιακανονισµός 
Η πληρωµή του τιµήµατος του συνόλου των προς προµήθεια ειδών που θα 
κατακυρωθούν στον/στους προµηθευτή/τες, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή 
των ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών. Το συµφωνηµένο τίµηµα 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που 
ισχύουν στο δηµόσιο.  

 
13.4 Κρατήσεις 
Τον/ους ανάδοχο/ους βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου σε 
ποσοστό 4% επί του καθαρού (χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος τιµήµατος. Ο/οι 
ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι να καταβάλει/ουν τους νόµιµους φόρους, τέλη 
(∆ηµοσίου ή ∆ήµων), δικαιώµατα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε 
επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
  
13.5 Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Οι προµηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα 
παραδώσουν, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα 
υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τους προµηθευτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
14.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Πανεπιστηµιακών Μονάδων 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα για τα Τµήµατα  Περιβάλλοντος και 
του Επιστήµης της Θάλασσας τόπος παράδοσης είναι η Μυτιλήνη και το αντίστοιχο 
κτίριο του κάθε Τµήµατος, στον χώρο ή τους χώρους που θα υποδειχθούν από το 
Τµήµα αυτό. Εφόσον γίνει µερική κατακύρωση του διαγωνισµού κατά οµάδα ή 
οµάδες ειδών σε περισσότερους του ενός προµηθευτές, η υποχρέωση αυτή ισχύει για 
τον καθένα χωριστά για τα υλικά του κάθε Τµήµατος τα οποία κατακυρώθηκαν σ΄ 
αυτόν. 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου 
που θα υποβάλει ο ανάδοχος στην προσφορά του. 
 
Οι προµηθευτές ειδοποιούν εγγράφως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, πέντε (5) ηµέρες 
πριν την παράδοση, ότι προτίθενται να παραδώσουν τα υλικά. 
 
14.2 Παραλαβή ειδών 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από κάθε Τµήµα χωριστά, για 
κάθε προµηθευτή, για όλα τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί. Την παραλαβή των 
ειδών θα πραγµατοποιήσουν οι υφιστάµενες πάγιες επιτροπές παραλαβής υλικών του 
κάθε Τµήµατος στο οποίο θα παραδοθούν τα είδη.  
 
Οι προµηθευτές, µε δική τους ευθύνη, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 
ώστε οι επιτροπές παραλαβής να µπορούν να ελέγξουν την πλήρη σύνθεση 
εξοπλισµού που θα παραληφθεί. 
  
Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον/τους προµηθευτή/τές, στον/ους οποίο/ους 
θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός ή µέρος του διαγωνισµού, σύµφωνα µε πίνακα 
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παράδοσης των ειδών της κάθε σύµβασης, που επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της.  
 
Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή, συµπληρώνει 
πίνακα εξοπλισµού, στον οποίο καταγράφεται το πλήθος, το είδος και οι σειριακοί 
αριθµοί (serial numbers) των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαµβάνονται, 
εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας εξοπλισµού συµπληρώνεται σε 4 όµοια πρωτότυπα (ένα 
για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προµηθευτή/ες και δύο για το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής 
µαζί µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο υπογράφεται σε ένα 
πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας εξοπλισµού αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.  
Από τη στιγµή παράδοσης σε σωστή λειτουργία του εξοπλισµού, αρχίζει µια περίοδος 
δοκιµαστικής λειτουργίας δύο (2) µηνών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν 
υπάρχουν προβλήµατα στον εξοπλισµό, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του. 
 
Σε περίπτωση που παρέλθει η διάρκεια των δύο (2) µηνών και τα είδη εξοπλισµού 
δεν ικανοποιούν πλήρως τις λειτουργικές προδιαγραφές, ορίζεται εκ νέου διάστηµα 
παραλαβής ενός (1) µηνός, µέσα στο οποίο ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε 
όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή αντικαταστήσεις για την εξάλειψη µειονεκτηµάτων, 
σφαλµάτων, ελλείψεων ή αποκλίσεων. 
 
Εάν παρέλθει και το διάστηµα αυτό και οι ελλείψεις ή ελαττώµατα παραµένουν, η 
Υπηρεσία αυτοδίκαια µπορεί κατά την κρίση της και προς εξασφάλιση των 
συµφερόντων της και ικανοποίηση των αναγκών της, να προβεί στα προβλεπόµενα 
από τις κείµενες διατάξεις µέτρα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να τηρεί/ούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων 
και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του/ς, καθώς και τις 
υποχρεώσεις της/ων σύµβασης/εων που θα υπογραφεί/ούν µετά την κατακύρωση του 
έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω. 
 
15.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τρίαντα πέντε (30) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να 
µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που 
οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προµηθευτές, τότε ο συγκεκριµένος 
προµηθευτής ή προµηθευτές υποχρεούνται να καταβάλουν ως ποινική ρήτρα για κάθε 
ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού 
του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος 
αυτού. 
 
15.2 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, 
χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως 
και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. 
 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου»Στην περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 
επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.  
 
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, 
κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 
του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 394/1996. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο ανάδοχος / προµηθευτής/ες του έργου και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα 
προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα ∆ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, 
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα 
∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
17.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανάδοχο/ους του έργου σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ αυτού/ών και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
17.2 Προσωπικό 
Ο/οι ανάδοχος/οι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος/οι υπεύθυνος/οι για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν/ούς 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται/νται 
µόνος/οι αυτός/οί προς αποκατάστασή της. 
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17.3 Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/ους 
ανάδοχο/ους, ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν 
εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
17.4 Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο ανάδοχος/οι του έργου υποχρεούται/νται να δέχεται/ονται επιτόπιους ελέγχους από 
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και 
την Αρχή Πληρωµής της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 29 από 70 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια Επίπλων για τα Τµήµατα Περιβάλλοντος 
και Επιστήµης της Θάλασσας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και συγκεκριµένα για τα 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΠΜΣ Γεωργία και Περιβάλλον», 
«ΝΠΜΣ Εφαρµοσµένη Επιστήµη Περιβάλλοντος» και «ΝΠΜΣ ∆ιαχείριση 
Παράκτιων Περιοχών». 
 
 
 
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. 
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4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης 
καλής λειτουργίας. 

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 
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σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε 
φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
 
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  

 
 
 

 
Επιστηµονικά Όργανα: κωδ. ΟΠΣ 14.05 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

1.1 Φασµατοφθορισίµετρο    
 Ποσότητα: 1    
 Φασµατοφθορισίµετρο υψηλής 

ευαισθησίας, πλήρως ελεγχόµενο από 
ανεξάρτητο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
µέσω προγράµµατος που λειτουργεί σε 
Windows µε δυνατότητα µέτρησης : 

α) Φθορισµού, β) Φωσφορισµού, γ) 
Χηµειοφωταύγειας, δ) Βιοφωταύγειας, 
το οποίο να δίνει φάσµα διέγερσης και 
εκποµπής και θα πληρεί τις εξής 
προδιαγραφές: 

ΝΑΙ 

  

 Οπτικό σύστηµα Υψηλής Απόδοσης µε 
δύο Μονοχρωµάτορες Ολογραφικού 
φάσµατος ταυτόχρονης σάρωσης: 

ΝΑΙ 
  

 Μονοχρωµάτορα ∆ιέγερσης που να 
µετρά σε µηδενική τάξη και  να 
καλύπτει την περιοχή τουλάχιστον 200-
800 nm. 

ΝΑΙ 

  

 Με Λειτουργία στη µηδενική τάξη,  ΝΑΙ   

 ∆ιακριτική ικανότητα : 2.5-15nm µε 
βήµατα των 0.1nm ΝΑΙ 

  

 Αυτόµατη εισαγωγή φίλτρου πάνω από 
390 nm για απόλειψη του διαχεόµενου 
φωτός διέγερσης. 

ΝΑΙ 
  

 Μονοχρωµάτορα εκποµπής  που να 
καλύπτει την περιοχή 200-650 nm µε 
δυνατότητα έως 900 nm, µε ειδικό 
φωτοπολλαπλασιαστή. 

ΝΑΙ 

  

 Με Λειτουργία στη µηδενική τάξη. ΝΑΙ   

 ∆ιακριτική ικανότητα : : 2.5- 20 nm µε 
βήµατα των  0.1nm. ΝΑΙ 

  

 Να έχει ικανότητα για ταυτόχρονη και 
ανεξάρτητη σάρωση κάθε 
µονοχρωµάτορα, καθώς και για 
χρονοσάρωση. 

ΝΑΙ 
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 Ευαισθησία πολύ υψηλή δίνοντας S/N 
750:1 RMS µε δέσµη RAMAN νερού 
ή 2.500:1 για το θόρυβο στη γραµµή 
βάσης, µήκος κύµατος διέγερσης 350 
nm και εύρος µονοχρωµατόρων 10nm. 

ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει πολωτές, τόσο στη 
διέγερση, όσο και στην εκποµπή. ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει σύστηµα φίλτρων στη 
δέσµη εκποµπής που να επιλέγονται 
από το πρόγραµµα ως φίλτρα cut-off  
290, 350, 390, 430 και 515 nm. 
Επιπλέον φίλτρα θα συνεκτιµηθούν. 

ΝΑΙ 

  

 Να διαθέτει επιλεγόµενη ταχύτητα 
σάρωσης από 10 έως και 1.500 nm/min 
σε βήµατα του 1 nm.  

ΝΑΙ 
  

 Ακρίβεια µήκους κύµατος : +1 nm. ΝΑΙ   

 Επαναληψιµότητα µήκους κύµατος : + 
0,5nm. ΝΑΙ 

  

 Χώρος  δείγµατος: Να έχει σύστηµα 
χώρου δείγµατος, που να αφαιρείται 
εύκολα και να περιλαµβάνει 
θερµοστατούµενο υποδοχέα µίας 
θέσεως για κυψελίδα οπτικής 
διαδροµής 10mm. 

ΝΑΙ 

  

 Πηγή: Παλµική πηγή Ξένου χαµηλής 
ισχύος (µικρότερη από 10 Watt) 
απολύτως ελεύθερη όζοντος. Το 
πλάτος παλµού στο µισό της κορυφής 
να είναι µικρότερο από 10µs και η 
ισχύς να είναι αντίστοιχη µε πηγή 
20kW συνεχούς λειτουργίας. 

Η πηγή να µπορεί:  

- να σβήνει για τη µέτρηση 
χηµειοφωταύγειας και βιοφωταύγειας. 

-  Να µπορεί να µεταβάλλονται τα td 
(delay time) και tg (gate time) της 
πηγής για µέτρηση φωσφορισµού. 

ΝΑΙ 

  

 Μονάδα επεξεργασίας δεδοµένων 

Να συνοδεύεται από πρόγραµµα 
ελέγχου του φθορισµοµέτρου και 
επεξεργασίας αποτελεσµάτων, που να 
λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.  

Αναλυτικότερα : 

ΝΑΙ 

  

 Να έχει δυνατότητα για συλλογή 
δεδοµένων µε χρήση εξειδικευµένου ή 
γενικής χρήσεως λογισµικού µε χρήση 
ανεξάρτητου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (PC). 

ΝΑΙ 

  

 Να κάνει επεξεργασία δεδοµένων και 
βαθµονόµηση, µε µαθηµατικές 
µεθόδους γραµµικής και µη, καθώς και 
λογαριθµική προσαρµογή καµπυλών, 
διεύρυνση κλίµακας, εξοµάλυνση και 
αφαίρεση υποστρώµατος 

ΝΑΙ 
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 Να κάνει αυτόµατα προσάρωση µέσω 
του λογισµικού µε αυτόµατο 
προσδιορισµό των µεγίστων διέγερσης 
και εκποµπής. 

ΝΑΙ 

  

 Να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο 
υποπρόγραµµα για αυτόµατο έλεγχο 
και βαθµονόµηση του οργάνου. 

ΝΑΙ 
  

 Να έχει δυνατότητα για µόνιµη 
αποθήκευση απεριόριστου αριθµού 
µεθόδων προσδιορισµού για 
επαναλαµβανόµενη χρήση. 

ΝΑΙ 

  

 Να περιλαµβάνει πρόγραµµα 
εµφάνισης τρισδιάστατων φασµάτων. ΝΑΙ 

  

 Να συνοδεύεται από ανεξάρτητο 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 
εκτυπωτή µε τις ακόλουθες ελάχιστες 
προδιαγραφές : 

ΝΑΙ 

  

 - Επεξεργαστής Pentium / 800 MHZ 

- RAM 64 MB 

- HD 5 GB 

- FDD 3,5" και CD-ROM 

- Έγχρωµη οθόνη 14" SVGA 

- Πληκτρολόγιο και mouse 

- Εκτυπωτής ψεκασµού µελάνης 

 

ΝΑΙ 

  

 Το όργανο να είναι πρόσφατης 
τεχνολογίας  και να φέρει σήµανση 
κατά CE.  

ΝΑΙ 
  

 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την 
ηµεροµηνία εγκατάστασης και 
λειτουργίας της συσκευής. 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει το σύστηµα, να το 
εγκαταστήσει και να το θέσει σε  
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής να διαθέτει συνεργείο 
συντήρησης  και επισκευής του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ   

1.2 Φλογοφωτόµετρο    
 Ποσότητα: 1    
 Φλογοφωτόµετρο πολύ καλής 

ευαισθησίας ΝΑΙ   

 Έχει ψηφιακές ενδείξεις των 
αποτελεσµάτων ΝΑΙ   

 Έχει ενσωµατωµένο πλήκτρο 
ηλεκτρονικής ανάφλεξης ΝΑΙ   

 ∆ιαθέτει στον standard εξοπλισµό του 
φίλτρα για τον προσδιορισµό K, Na, Li 
και έχει δυνατότητα να δεχθεί φίλτρα 
για µετρήσεις Ca, Ba 

ΝΑΙ 
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 Η τοποθέτηση των φίλτρων γίνεται µε 
απλή µετακίνηση του συστήµατος 
συγκράτησης των φίλτρων από τον 
χρήστη, χωρίς να απαιτείται 
αποσυναρµολόγηση του οργάνου 

ΝΑΙ 

  

 Κλίµακα µέτρησης για το Na, K, Li: 
0…100ppm ΝΑΙ   

 Έχει πολύ καλή ευαισθησία 0,016 ppm 
για Na, K ΝΑΙ   

 Έχει πολύ καλή ευαισθησία για Li 
50ppb, Ca 0,2ppm και Ba 20ppm ΝΑΙ   

 ∆ιαθέτει οπτικό σύστηµα ασφαλείας 
ώστε να έχει άµεση απόκριση και να 
κλείνει αυτόµατα η βαλβίδα παροχής 
αερίου 

ΝΑΙ 

  

 Η θερµοκρασία της καµινάδας 
διατηρείται χαµηλή ώστε να µην 
κινδυνεύει ο χρήστης από εγκαύµατα. 
Η χαµηλή επίσης θερµοκρασία έχει ως 
αποτέλεσµα την υψηλή σταθερότητα 
της φλόγας και την µεγάλη 
επαναληψιµότητα 

ΝΑΙ 

  

 Λειτουργεί µε προπάνιο, βουτάνιο ή 
φυσικό αέριο ΝΑΙ   

 Παραδίδεται µε οδηγό εφαρµογών ΝΑΙ   
 Λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz ΝΑΙ   
 Έχει σύστηµα διακοπής του αερίου, 

οπτικό ΝΑΙ   

 Έχει δυνατότητα µέτρησης της πίεσης 
του αερίου µε αντίστοιχη βαλβίδα, η 
οποία διακόπτει το σύστηµα σε 
περίπτωση χαµηλής πίεσης 

ΝΑΙ 

  

 ∆ιαθέτει επιπλέον δευτερεύουσα 
ρύθµιση της πίεσης του αερίου ΝΑΙ   

 ∆ιαθέτει έξοδο 0 – 5 V, η οποία δίνει 
την δυνατότητα σύνδεσης µε άλλα 
αναλυτικά όργανα ή µεταφορά 
δεδοµένων 

ΝΑΙ 

  

 ∆ιαθέτει αεροσυµπιεστή 220 V/50 Hz, 
mod. M 851 ΝΑΙ   

 Το όργανο να είναι πρόσφατης 
τεχνολογίας ΝΑΙ   

 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 
ενός (1) έτους  ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει το σύστηµα εγκατεστηµένο 
έτοιµο για λειτουργία 

ΝΑΙ 
  

 Ο προµηθευτής να διαθέτει επιτόπιο 
συνεργείο συντήρησης και να έχει 
δυνατότητα να παρέχει τεχνική και 
επιστηµονική υποστήριξη µετά την 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ 

  

 Να δοθεί κατάλογος πελατών στην 
Ελλάδα ΝΑΙ   

1.3 Ορθό Μικροσκόπιο εφοδιασµένο µε 
µικροφωτογραφική συσκευή 

   

 Ποσότητα: 1    
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 Σύστηµα ορθού Μικροσκόπιου 
συνοδευόµενο από µικροφωτογραφική 
συσκευή και πλήρως ελεγχόµενο από 
ανεξάρτητο Ηλεκρονικό Υπολογιστή  
µέσω προγράµµατος που λειτουργεί σε 
Windows 

ΝΑΙ 

  

 Μικροσκόπιο: 
 Οπτικό σύστηµα διορθωµένο στο 

άπειρο U.I.S. (Universal Infinity 
System) που εξασφαλίζει άνετη και 
χωρίς προβλήµατα παρατήρηση, 
εικόνα απαλλαγµένη από τα συνήθη 
οπτικά σφάλµατα και δυνατότητα 
τοποθέτησης άλλων συστηµάτων 
(διπλή παρατήρηση, επιφθορισµός 
κ.λ.π.), χωρίς επηρεασµό της 
τελικής µεγέθυνσης. 

 Κορµός µικροσκοπίου βαριάς 
κατασκευής, σε σχήµα Υ, 
εργονοµικά σχεδιασµένος ώστε να 
καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο στον 
πάγκο εργασίας. 

 Στη βάση υπάρχει φωτιστική πηγή 
κατά Koehler, µε ίριδα σε κλειστό 
σωλήνα -ανεπηρέαστη από σκόνη- 
ενώ ο θαλαµίσκος της λυχνίας 
βρίσκεται εκτός της βάσης. 

 Το ηλεκτρονικό κύκλωµα το οποίο 
ελέγχει, ρυθµίζει και σταθεροποιεί 
την τάση τροφοδοσίας της λυχνίας, 
βρίσκεται  στην πίσω κατακόρυφη 
πλευρά του κορµού. 

 Στην εµπρόσθια δεξιά πλευρά του 
κορµού βρίσκεται το κοµβίο 
αυξοµείωσης της τάσης 
τροφοδοσίας και ο διακόπτης για 
την ενεργοποίηση του κυκλώµατος 
σταθερής προρυθµισµένης τάσης 
τροφοδοσίας της λυχνίας. 

ΝΑΙ 

  

 Το µικροσκόπιο φέρει : 
 
 Τριοφθάλµιο κεφαλή µε σταθερή 

κλίση 300, διατάξεις για τη ρύθµιση 
της κορικής απόστασης και της 
ανισοµετρωπίας του παρατηρητή 
και δυνατότητα περιστροφής έξοδο 
για φωτογραφικό σωλήνα και 
µοχλίσκο για την µεταφορά της 
εικόνας : 

       100% στον διοφθάλµιο σωλήνα   
       20% στον διοφθάλµιο και 80% στην  
τρίτη  έξοδο      
       100% στην  τρίτη  έξοδο      
 Φορέα τοποθέτησης αντικειµενικών 

φακών περιστρεφόµενο, µε  πέντε 
(5) θέσεις. 

 Τράπεζα παρασκευασµάτων η 
οποία : 

1. Κινείται και εστιάζεται µε τη 
βοήθεια oµοαξονικών κοµβίων 
µε ακρίβεια εστίασης 1µ. 

2. ∆ιαθέτει διάταξη 

ΝΑΙ 
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ακινητοποίησης στο ανώτατο 
επιθυµητό σηµείο (stop 
εστίασης), ώστε να αποφεύγεται 
η πρόσκρουση φακών και 
παρασκευασµάτων. 

3. Φέρει σύστηµα µε το οποίο 
ρυθµίζεται ο βαθµός 
σκληρότητας στην κίνησή της 
(tension adjustment). 

4. Κινείται σε όλη την διαδροµή 
είτε µε τον αδρό είτε µε τον 
µικροµετρικό κοχλία. 

5. Περιστρέφεται κατά 250°. 
6. Φέρει επένδυση µε ειδικό 

κεραµικό υλικό που την 
προφυλάσσει από εκδορές. 

7. Φέρει φορέα παρασκευασµάτων. 
 Η κίνηση του παρασκευάσµατος 

σύµφωνα µε τους άξονες Χ-Ψ 
γίνεται σε διαδροµή 76 x 50 mm µε 
οµοαξονικά κοµβία που φέρουν 
κοχλίες µε τους οποίους ρυθµίζεται 
ο βαθµός σκληρότητας στην κίνηση 
του παρασκευάσµατος (tension 
adjustment). 

 Ο µηχανισµός της τράπεζας γιά την 
κίνηση κατά Χ-Ψ παραµένει πάντα 
καλυµµένος µέσα στην τράπεζα και 
έτσι δεν υπάρχουν προεξοχές που 
µπορούν  να δηµιουργήσουν 
συνθήκες µόλυνσης η 
µικροτραυµατισµούς στον εκάστοτε 
χρήστη. 

 Πυκνωτής ΑΒΒΕ, µε Ν.Α. 1.25, 
επικεντρωµένος, µε ίριδα, 
κινούµενος κατακόρυφα µε 
αµφίπλευρο κοµβίο. 

 
 Εξοπλισµός 

 
Φακοί προσοφθάλµιοι: Ένα ζεύγος 
WH10x/22  ευρέος οπτικού πεδίου µε 
αριθµητικό άνοιγµα 22 mm. 

Φακοί αντικειµενικοί: Όλοι 
αχρωµατικοί, διορθωµένοι στο άπειρο, 
ως εξής 
 Ένας Plan 4x 
 Ένας Plan  10x 
 Ένας Plan 40x µε ελατήριο προστασίας 
 Ένας Plan 100x ελαιοκαταδυτικός µε 
ελατήριο προστασίας 
 
 Φωτιστική πηγή : Λυχνία αλογόνου 

6 V/30 Watt. 
 Μπλε φίλτρο, καλώδιο 

τροφοδοσίας. 
 Τάση τροφοδοσίας : 220 Volt / 50 

Hz. 
 Φέρει σήµανση CE. 

ΝΑΙ 

  

 Ψηφιακό µικροφωτογραφικό σύστηµα 
 ΝΑΙ   
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• Αισθητήρα1/1.8" CCD τύπου 
προοδευτικής σάρωσης µε 
υπερυψηλή ανάλυση 3.34 
εκατοµµύρια pixels. 

• Τελική ανάλυση εικόνας 3.15 
εκατοµµύρια pixels (2048x1536). 

• Μονάδα ελέγχου µε ενσωµατωµένη 
έγχρωµη οθόνη 3,5" (LCD monitor 
), µε βελτιωµένη ανάλυση 200.000 
pixels, για ζωντανή απεικόνιση, 
εστίαση και πλαισίωση της κάθε 
προς φωτογράφηση εικόνας. 
∆υνατότητα  ηλεκτρονικού  ZOOM 
2x της εικόνας στην οθόνη, για 
ακόµα ευκολότερη εστίαση. Η 
οθόνη  έχει δυνατότητα κλήσεως  
για άνετη παρατήρηση . 

• Επί της οθόνης µπορεί να 
εµφανιστεί κλίµακα µετρήσεως σε 
οριζόντια ή κατακόρυφη θέση. Η 
κλίµακα µέτρησης µπορεί να 
εκτυπωθεί στην φωτογραφία. 

• Ανεξάρτητο χειριστήριο για τον 
έλεγχο του συστήµατος ώστε να 
αποφεύγεται η µετάδοση 
κραδασµών στην κεφαλή της 
φωτογραφικής µηχανής και να 
εξασφαλίζονται καθαρές 
φωτογραφίες. 

• Ενσωµατωµένο φωτοµετρικό 
σύστηµα µε δυνατότητα κεντρικής 
φωτοµέτρησης πεδίου  (30%)  ή 
σηµείου (1%). 

• Περιοχή ISO: ισοδύναµη µε 100, 
200, ή 400 ISO. 

• Ρύθµιση λευκού χρώµατος µπορεί 
να γίνει µε τρεις διαφορετικούς 
ρυθµούς. α) Πλήρως αυτόµατη, β) 
Χειροκίνητη µε επιλογή από 5 
διαφορετικές ρυθµίσεις 
θερµοκρασίας χρώµατος (µεταξύ 
3000Κ και 6500Κ) γ) 
Προγραµµατισµένες ρυθµίσεις που 
ανακαλούνται άµεσα µε την πίεση 
ενός πλήκτρου.    

• Αυτόµατη ρύθµιση χρόνου έκθεσης 
µε αυτόµατο κλείδωµα του χρόνου 
έκθεσης από 1/4.000 έως 0.5 sec, 
και σε χειροκίνητο ρυθµό από 
1/4.000 έως 8 sec (ISO 100). 

• Μνήµη αποθήκευσης εικόνας 3.3 V 
SmartMedia (SSFDC): 

• Ταυτόχρονη απεικόνιση έως και 16 
φωτογραφιών στην ενσωµατωµένη 
οθόνη της φωτογραφικής µηχανής. 

 
Κάθε εικόνα  µπορεί  να εµφανίζεται 
καθώς και να καταγράφεται µε 
στοιχεία  ηµεροµηνίας, ταχύτητας 
φωτογράφησης και όνοµα φάκελο 
• Ζωντανή απεικόνιση  τού 

παρασκευάσµατος στην 
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ενσωµατωµένη οθόνη TFT της 
µονάδας ελέγχου, καθώς και σε 
εξωτερική οθόνη monitor (δεν 
συµπεριλαµβάνεται) µέσω  
σύνδεσης  video output. 

• Κατάληξη σε C-mount, για εύκολη 
προσαρµογή σε µικροσκόπια όλων 
των κατασκευαστών. 

• Εκτύπωση φωτογραφιών µέσω 
εισαγωγής της κάρτας SmartMedia   
σε έγχρωµο εκτυπωτή υψηλής 
ευκρίνειας, model dye-
sublimation» (ο εκτυπωτής δεν 
συµπεριλαµβάνεται). 

• Συνδέσεις  
            DC input 
            Data  output :USB 
            Video output: NTSC/PAL 
 
Τάση λειτουργίας 220V,  50 Hz. 

 Μονάδα επεξεργασίας δεδοµένων: Να 
συνοδεύεται από πρόγραµµα ελέχγου 
του µικροσκοπίου και επεξεργασίας 
αποτελεσµάτων που να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows. Ο Η/Υ θα έχει 
τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές 
προδιαγραφές:  
 
Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 
ανακοίνωση τους τελευταίους 18 
µήνες. Τα τµήµατα που συνθέτουν το 
σύστηµα του µικροϋπολογιστή (οθόνη, 
πληκτρολόγιο, motherboard) να 
προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα 
αναγράφεται εµφανώς πάνω σε αυτά 
και στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασµένα. 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
Τύπος  Intel Pentium 4  
Συχνότητα (GΗz)   ≥3.2 
Συχνότητα διαύλου (ΜHz)  ≥800  
ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 
Chipset (κατηγορία) Intel 865 
Συχνότητα διαύλου (σε MHz)  ≥800 
Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο 
motherboard (σε GB)  ≥2 
Αριθµός υποδοχών µνήµης  ≥2 
Αριθµός υποδοχών PCI   ≥5 
Υποδοχή AGP 
Ταχύτητα διαύλου AGP   ≥4x 
Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0:  ≥ 6 
Παράλληλες υποδοχές   ≥1 
Σειριακές υποδοχές   ≥1 
PS 2 υποδοχές   ≥2 
Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή ULTRA 
ΑΤΑ (σε MHz)   ≥100 
Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου και οι 
ανάλογες υποδοχές (µικροφώνου, 

ΝΑΙ 
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ακουστικών, ηχείων) 
ΜΝΗΜΗ 
Μέγεθος (σε ΜΒ)   ≥1024 
Τύπος  DDR 
Συχνότητα   ≥400 MHz  
Cache ( σε ΚΒ)   ≥512 
ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES 
Τροφοδοτικό 
Τάση λειτουργίας (V)   220 + 15% 
Ισχύς (W)   ≥240 
Μονάδα σκληρού δίσκου 
Πλήθος Μονάδων ανά σταθµό 
εργασίας    1 
Formatted χωρητικότητα  (σε GB)  
≥120 
Average Seek Time (σε msec)   <10 
Ταχύτητα διαµεταγωγής δεδοµένων  
(σε MB/s)   ≥100 
Ταχύτητα περιστροφής (σε  rpm)  
≥7200 
Υποστήριξη SMART 
Μέγεθος buffer (σε ΜΒ)   ≥2 
Μονάδα εύκαµπτου δίσκου  FDD 
3.5’’(1.44ΜΒ) 
Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-Writer) 
Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI 
Ταχύτητα ανάγνωσης CD-ROM   ≥40x 
Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM 
≥16x 
Εσωτερικό CD-Writer 
Ταχύτητα εγγραφής write      >= 52x 
Ταχύτητα ανάγνωσης read    >= 52x 
Ταχύτητα επανεγγραφής rewritable  
>=32x 
Μονάδα Zip 
Χωρητικότητα (σε ΜΒ)    ≥100 
Θέσεις επιπλέον Drives   ≥2 
ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Κάρτα Οθόνης 
Chipset Nvidia GeForce FX 5900 ή 
ισοδύναµο 
Ανάλυση    ≥2048 x 1536 
AGP    ≥8x 
Υποστήριξη 2D & 3D 
Μνήµη    ≥128ΜΒ 
TV Out 
Κάρτα Video 
PCI 
Είσοδοι: Composite and S-Video  
Μέγιστη ανάλυση 752Χ582 
Capture Format Motion JPEG 
Να συνοδεύεται από πρόγραµµα 
επεξεργασίας Video. 
Κάρτα δικτύου 
Ethernet Card 10BASE-T/100 BASE-T 
Υποστήριξη TCP/IP 
Connector RJ45 
∆ιαχειρίσιµη µέσω NMS  
Error-free στα  100µ. 
Cable Type UTP 5e 
ΟΘΟΝΗ 
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Τεχνολογίας TFT 
Μέγεθος διαγωνίου    ≥17’’ 
Έγχρωµη 
Ανάλυση (σε text mode)   ≥1280x1024 
/70Hz 
Non-interlaced 
Refresh Rate σε όλες τις 
προσφερόµενες αναλύσεις (Hz)      ≥72 
Dot Pitch (mm)      ≤0.26 
Φίλτρο ενσωµατωµένο 
Πρότυπα που ακολουθούνται: 
CE Mark 
EPA Energy Star 
MPR-II 
TCO99 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
Αριθµός πλήκτρων     ≥101 
Τύπος QWERΤY µε µόνιµη 
αποτύπωση ελληνικών και λατινικών 
χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο 
PS/2-type 
MOUSE 
Τύπος Οπτικό 
Microsoft συµβατό 
PS/2 ή USB 
HXEIA 
Έξοδοι Ενισχυτή τουλάχιστον 5W / 2 
Channel 
Να µην επηρεάζουν video display ή 
µαγνητικά µέσα αποθήκευσης 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΚΑΡΤΩΝ 
Ανάγνωση και εγγραφή σε όλες τις 
έξυπνες κάρτες  ISO7816-1/2/3/4 
µνήµης και µικροεπεξεργαστή (T = 0, 
T = 1) 
Προδιαγραφές API: PC/SC, OCF, 
SCARD, ORGA 
Υποστηρίζει κάρτες 3V, 5V 
Προγραµµατιζόµενη επικοινωνία από 
9600 – 115.200 baud µε έξυπνη κάρτα. 
Άνω των 38.400 baud επικοινωνίας µε 
τον υπολογιστή 
Τύπος σύνδεσης σειριακός RS232 ή 
USB 
Ηλεκτροµαγνητικές προδιαγραφές: 
Europe: οδηγία 89/336/CEE-ΝΑΙ 
EN 55022: 1994 Class B-ΝΑΙ 
EN 50082-1: 1994 
EN 50081-1: 1992 
EN 61000-4-2: 1995 
EN 61000-4-3: 1997 
EN 61000-4-4: 1995 
Συµβατή µε EMC directive 
89/336/EEC 
USA: FCC part 15 class B 
Επίπεδα ασφαλείας 
Europe: EN60950 
IEC950: 1991, Am, 3: 1995 
USA: UL 1950 third edition, dated July 
28, 1995 
CANADA: CSA950 
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Συµβατή µε την οδηγία ασθενών 
ρευµάτων 73/23/EEC 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Windows XP Professional
(Να συνοδεύεται από το CD 
εγκατάστασης και τα εγχειρίδια 
χρήσης) 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόµενα 
υποσυστήµατα 
Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 2 
χρόνια 

1.4 Σύστηµα στερεοσκοπίου-video 
camera-monitor υψηλής ευκρίνειας 
–Η/Υ 

   

 Ποσότητα: 1    
 Στερεοσκόπιο συνοδευόµενο 

από βιντεοκάµερα και 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

ΝΑΙ 
  

 Προδιαγραφές 
1. Στερεοσκοπικό µικροσκόπιο µε 
σύστηµα συνεχούς µεταβολής της 
µεγέθυνσης ZOOM µε έξοδο  C mount  
(µε ενσωµατωµένο φακό 0,5x ) για 
τοποθέτηση Videocamera και τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Zoom Ratio  6.7 : 1 
• Εδράζεται σε βάση µε αµφίπλευρα 

κοµβία εστίασης. 
• Έχει σύστηµα αποµνηµόνευσης της 

επιτυγχανόµενης µεγέθυνσης (Zoom 
Knob Stopper) 

• Έχει διοφθάλµιο κεφαλή, κεκλιµένη 
κατά 450. 

• ∆υνατότητα ρύθµισης της κορικής 
απόστασης σε περιοχή 52 έως 76 και 
ανισοµετρωπίας του παρατηρητή. 

• Απόσταση εργασίας : 110 mm. 
• Επιτυγχανόµενη µεγέθυνση : 6.7 x 

έως 45x συνεχώς, (ΖΟΟΜ) και µε 
χρήση επιπλέον φακών και 
εξαρτηµάτων από 1.67x έως 270x. 

• Προσοφθάλµιοι φακοί : ένα ζεύγος 
WHSZ 10x /22  ευρέος πεδίου. 

• Φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισµού 
προσπίπτοντος-διερχοµένου 

2. Videocamera 58AP µαζί µε Monitor 

14" 

ΝΑΙ 

  

 Να συνοδεύεται από φορητό Η/Υ µε τις 
εξής προδιαγραφές 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Μοντέλο => P4 => 3.0 GHz 
Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε 
ανακοίνωση τους τελευταίους 18 
µήνες. 
MOTHERBOARD 
Επεξεργαστής: Intel Pentium 4 ή 
ανώτερος 
Συχνότητα (Ghz)   ≥3.0 

ΝΑΙ 
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Κεντρική Μνήµη 
Μέγεθος   ≥512 
Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο  
motherboard (σε ΜB)   ≥1024 
Cache µνήµη (σε ΚΒ)   ≥256 
Θύρες  
Σειριακή   ≥1 
Παράλληλη 1 
USB   ≥3 
Tv-Out  
Έξοδος ήχου και ακουστικών 
Infrared 
ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES 
Μονάδα σκληρού  ∆ίσκου 
Formatted χωρητικότητα  (σε GB) ≥ 60 
Ταχύτητα περιστροφής (σε  rpm) 
≥4200 
Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου:  
FDD external usb 3.5’’(1.44ΜΒ) 
Μονάδα Οπτικού ∆ίσκου: 
DVDWRITER/CDWRITER (Combo) 
Ενσωµατωµένη κάρτα video  
(Εναλλακτικά εξωτερική USB κάρτα 
Video) 
Είσοδοι: Composite and S-Video 
Μέγιστη ανάλυση  752Χ582 
Capture Format Motion JPEG 
Να συνοδεύεται από πρόγραµµα 
επεξεργασίας Video. 
Ενσωµατωµένη Κάρτα δικτύου 10/100 
BASE-T 
Υποστήριξη TCP/IP 
Connector RJ45 
∆ιαχειρίσιµη µέσω NMS  
Cable Type UTP 5 
∆υνατότητα ασύρµατης σύνδεσης σε 
δίκτυο 
Ενσωµατωµένο Fax/Modem 
(Truemodem) 
Ταχύτητας  >=56 kbps 
Connector RJ11 
Ενσωµατωµένη Κάρτα Ήχου 
Υποδοχές για PCMCIA κάρτα 
Τύπος Ι/ΙΙ PC card slot µε υποστήριξη 
32-bit card bus 
Βάρος <= 3,5 Kgr 
ΟΘΟΝΗ 
Τύπος TFT 
Μέγεθος διαγωνίου  ≥15’’ 
Έγχρωµη 
Ανάλυση (σε text mode) ≥1024x768 
/85Hz 
Φίλτρο ενσωµατωµένο 
Μπαταρία Li-Ion 
Mouse 
Touchpad pointing συσκευή 
ΗΧΕΙΑ: 
Ενσωµατωµένα µικρόφωνο και ηχεία 
Τσάντα µεταφοράς µε τουλάχιστον δύο 

θήκες, χερούλι και λουρί ώµου 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
WindowsXP Professional
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(Να συνοδεύεται από το CD 
εγκατάστασης και τα εγχειρίδια 
χρήσης)-ΝΑΙ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόµενα 
υποσυστήµατα 
Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 2 
χρόνια 

 
 ΟΜΑ∆Α 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

2.1 Φορητός Αέριος Χρωµατογράφος     
 Ποσότητα: 1    
 Ο φορητός αέριος χρωµατογράφος θα 

πρέπει να είναι κατάλληλος για την 
ποσοτική ανάλυση αερίων στο πεδίο 
και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Παράµετροι ελέγχου:  
Κανάλι 1: 

i) άζωτο (N2) 
ii) οξυγόνο (O2) 
iii) µεθάνιο (CH4) 
iv) µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
µε εύρος µέτρησης (για όλους τους 
παραµέτρους) από 10 ppm και πάνω   
  Κανάλι 2: 
v) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
vi) υδρόθειο (H2S) 
vii) µερκαπτάνες 
viii) υδρογονάνθρακες (H/C) από 

C2 µέχρι C3 (ακόρεστους και 
κορεσµένους)  

µε µέτρηση στο εύρος των 
συγκεντρώσεων από 10-500 ppm 
 

  2. Αυτονοµία τουλάχιστον 5 ώρες 
λειτουργίας στο πεδίο. 
3. Λειτουργία στα 220V/50Hz 
4. Κατάλληλες –ανάλογα µε τους 

ανιχνευτές- φιάλες αερίων για 
βαθµονόµηση 

5. Να µην επηρεάζεται από την 
παρουσία υδρατµών στο αέριο 
δείγµα 

6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε 
Η/Υ µε θύρα USB ή RS-232 

7. Βάρους <20 Kgr 

ΝΑΙ 

  

 8. Να συνοδεύεται από τα εξής: 
8.1. Εγχειρίδιο Χρήσης 
8.2. Εγγύηση ενός (1) έτους 
8.3. Για τον φορητό αέριο 
χρωµατογράφο µε την παράδοση να 
πραγµατοποιηθεί επίδειξη από 
εξειδικευµένο προσωπικό για όλες 
τις δυνατότητες του οργάνου. 

ΝΑΙ 

  

 
ΟΜΑ∆Α 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 45 από 70 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Β) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 
3.1 Συσκευή µέτρησης Βιοχηµικά 

Απαιτούµενου  Οξυγόνου, BOD  
   

 Ποσότητα: 1    
 Η συσκευή µέτρησης B.O.D. θα πρέπει 

να είναι κατάλληλη για την µέτρηση 
της συγκέντρωσης του Ο2 και της 
θερµοκρασίας, καθώς και του 
προσδιορισµού του B.O.D. και της S 
και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Εύρος µέτρησης : 
a. διαλυµένου Ο2 από 0 έως 60 mg/L 
b. κορεσµού Ο2 στον αέρα από 0 
έως 600 % 
c. θερµοκρασίας από -5 έως 50 oC 

2. Ανάλυση : 
a. διαλυµένου Ο2 0,01 mg/L 
b. κορεσµού Ο2 στον αέρα 0,1 % 
c. θερµοκρασίας 0,1 oC 

3. Ακρίβεια : 
a. διαλυµένου Ο2 + 0,1 mg/L 
b. κορεσµού Ο2 στον αέρα + 0,1 % 
c. θερµοκρασίας + 0,1 oC 

4. Ο προσδιορισµός της αλατότητας 
να έχει εύρος από 0 έως 40 ppt 
και ακρίβεια + 0,02 mg/L 

5. Να συνοδεύεται από το 
απαιτούµενο για τον 
προσδιορισµό του B.O.D. probe 

6. Να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD display) 

7. Να διαθέτει έξοδο RS-232 
8. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα ή/ και συσσωρευτές 
9. Να συνοδεύεται από το 

κατάλληλο για την ανάλυση του 
B.O.D. software 

10. Να συνοδεύεται από τους 
απαιτούµενους συσσωρευτές 

11. Να είναι µικρών σχετικά 
διαστάσεων 

 12. Να έχει σήµανση κατά CE 

ΝΑΙ 

  

3.2 pH-µετρο εργαστηριακό    
 Ποσότητα: 1    
 Το pH-meter θα πρέπει να είναι 

κατάλληλο για την µέτρηση του pH 
και στο εργαστήριο και στο πεδίο και 
να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Εύρος µέτρησης από 1 έως 14. 
2. Ανάλυση 0,1. 
3. Ακρίβεια + 0,1. 
4. Να συνυπολογίζει την θερµοκρασία 
του δείγµατος κατά την µέτρηση του 
pH (build-in automatic T 
compensation). 
5.Να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD display). 

ΝΑΙ 
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6.Να διαθέτει κάλυµµα του 
ηλεκτροδίου. 
7. Να λειτουργεί µε συσσωρευτές. 
8. Να διαθέτει αυτονοµία λειτουργίας 
100 περίπου ωρών. 
9. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
παύσης λειτουργίας (auto-off 
function). 
10. Να συνοδεύεται από τους 
απαιτούµενους συσσωρευτές. 
11. Να είναι µικρών σχετικά 
διαστάσεων. 

  12. Να έχει σήµανση κατά CE. 
3.3 Συσκευή Κjeldahl    

 Ποσότητα: 1    
 Η συσκευή Kjeldahl θα αποτελείται 

από :  
  

 • Μονάδα χώνευσης κατά µέγιστο 8 

θέσεων. ΝΑΙ 
  

 • Σύστηµα αποµάκρυνσης των ατµών. ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  

 • Μονάδα απόσταξης. ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  

 • Θα συνοδεύεται από Οκτώ (8) 

φιάλες χώνευσης. ΝΑΙ 
  

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 47 από 70 

ΟΜΑ∆Α 4. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

4.1 Σύστηµα ανάλυσης φυσικών-
χηµικών παραµέτρων και 
συγκέντρωσης ρυπαντών στο νερό 

   

 Ποσότητα: 1    
 Το σύστηµα θα πρέπει να είναι 

κατάλληλο για την ποσοτική ανάλυση 
οργανικών και ανόργανων παραµέτρων 
του ύδατος και να έχει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Να έχει ως αρχή αυτή της ξηράς 
χηµείας. 
2. Να πραγµατοποιεί δύο µετρήσεις 
και να δίδει ως αποτέλεσµα τον µέσο 
όρο αυτών. 
3. Να έχει την δυνατότητα 
προγραµµατισµού. 
4. Να διαθέτει µνήµη αποθήκευσης 
τουλάχιστον 40 δοκιµασιών. 
5. Να διαθέτει έξοδο RS-232. 
6. Η φωτεινή πηγή να είναι κατά 
προτίµηση τύπου “4 LEDs – double 
optics”. 
7. Το εύρος µέτρησης να κυµαίνεται 
από 5 έως 90%. 
8. Η επιφάνεια ανάγνωσης να είναι η 
µεγαλύτερη δυνατή. 
9. Η ανάλυση της µέτρησης να είναι 
τουλάχιστον 0,1%. 
10. Η ακρίβεια της µέτρησης να είναι 
τουλάχιστον 0,5%. 
11. Το εύρος θερµοκρασίας 
λειτουργίας να κυµαίνεται από 5 έως 
40 οC. 
12. Να είναι µικρών διαστάσεων και 
όγκου. 
13. Να λειτουργεί µε συσσωρευτές. 
14. Να συνοδεύεται από τους 

απαιτούµενους συσσωρευτές. 
15. Να πραγµατοποιεί κατ’ ελάχιστον 

τις κάτωθι µετρήσεις: Aluminium 
– Chromate – Iron – Nickel – pΗ 
– Ammonium – Cobalt – Lead – 
Nitrate – Phosphate – Ascorbic 
Acid – Copper – Lipase – Nitrite 
– Potassium – Calcium – 
Formaldehyde – Manganese – 
Peracetic Acid – Sulfite – 
Chlorine – Glucose –
Molybdenum – Peroxide – 
Tartaric Acid. 

ΝΑΙ 

  

4.2 Μετρητής εδαφικής υγρασίας πεδίου    
 Ποσότητα: 1    
 Ο µετρητής πεδίου θα πρέπει να µετρά 

την εδαφική υγρασία στην επιφάνεια 
του εδάφους, σε βάθη 12 cm και 20 cm

ΝΑΙ 
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και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Μονάδα Μέτρησης: Ογκοµετρική 
περιεκτικότητα εδαφικής υγρασίας επί 
τοις εκατό (%). 
2. Ανάλυση: 1,0% 
3. Ακρίβεια: ±3.0% ογκοµετρική 
περιεκτικότητα υγρασίας µε ηλεκτρική 
αγωγιµότητα < 2 dS µ. 
4.  Εύρος µέτρησης: 0 έως κορεσµένο. 
5. Εµφάνιση στην οθόνη και 
καταγραφή της ογκοµετρικής 
περιεκτικότητας σε υγρασία, καθώς 
της σχετικής περιεκτικότητας σε νερό 
(RWC) και του ελλείµµατός του στο 
έδαφος. 
6. Ενέργεια: Αλκαλικές µπαταρίες µε 
διάρκεια ζωής 12 µήνες. 
7.  Σχεδιασµός οργάνου: χειρολαβή 
“T”. 
8. Να έχει Data logger. 
9. Να έχει GPS/DGPS. 
10. Να έχει DGPS θήρα. 
11.  Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε 
Η/Υ µε θύρα USB ή RS-232. 

 Επίσης η συσκευή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα εξής: 
12. Τα απαραίτητα λογισµικά 
(software) για µεταφορά δεδοµένων-
µετρήσεων από το όργανο σε PC, 
αποθήκευση σε βάση δεδοµένων και 
επεξεργασία αυτών. 
13.  Από τα CD των λογισµικών και τα 
εγχειρίδια χρήσης και του οργάνου. 
14. Από καλώδιο PC (για σύνδεση µε 
τη συσκευή και µεταφορά δεδοµένων-
µετρήσεων). 
15.  ∆ύο σειρές αισθητήριων ράβδων 
για βάθος 12 cm. 
16.  ∆ύο σειρές αισθητήριων ράβδων 
για βάθος 20 cm. 
17.  Εγγύηση 2 ετών. 

ΝΑΙ 

  

4.3 Φορητό ανακλασίµετρο    
 Ποσότητα: 1    
 Το ανακλασίµετρο (refractometer) θα 

πρέπει να είναι κατάλληλο για 
κτηνιατρική χρήση και να έχει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
1. Να µετρά τις ακόλουθες 
παραµέτρους (µε τις αντίστοιχες 
ακρίβειες): 

a. urine specific gravity (+ 
0,002) 
b. serum protein (+ 0,2 g/dl) 
c. refractive index (+ 0,002) 

2. Να συνυπολογίζει την Τ του 
δείγµατος κατά την µέτρηση. 
3. Να συνοδεύεται από θήκη 
µεταφοράς. 
4. Να είναι µικρών σχετικά 

ΝΑΙ 
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διαστάσεων. 
 5. Να έχει σήµανση κατά CE. 

4.4 Φορητό οξυγονόµετρο    
 Ποσότητα: 1    
 Η συσκευή µέτρησης διαλυµένου Ο2 

θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την 
µέτρηση της συγκέντρωσης του Ο2, 
της θερµοκρασίας, καθώς της 
αλατότητας και του υψοµέτρου στο 
πεδίο και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Εύρος µέτρησης : 

d. διαλυµένου Ο2 από 0 έως 20 
mg/L 
e. κορεσµού Ο2 στον αέρα από 
0 έως 200 % 
f. θερµοκρασίας από -5 έως 45 
oC 

2. Ανάλυση : 
g. διαλυµένου Ο2 από 0 έως 20 
mg/L 
h. κορεσµού Ο2 στον αέρα από 
0 έως 200 % 
i. θερµοκρασίας από -5 έως 45 
oC 

3. Ακρίβεια : 
a. διαλυµένου Ο2 + 0,3 mg/L 
b. κορεσµού Ο2 στον αέρα + 2 
% 
c. θερµοκρασίας + 0,2 oC 

4. Εύρος µέτρησης της  αλατότητας 
από 0 έως 40 ppt. 

5. Εύρος µέτρησης του υψοµέτρου 
από 0 έως 10.000 ft. 

6. Να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD display). 

7. Να διαθέτει κάλυµµα του 
ηλεκτροδίου. 

8. Να λειτουργεί µε συσσωρευτές. 
9. Να διαθέτει αυτονοµία 

λειτουργίας 100 περίπου ωρών. 
10. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 

παύσης λειτουργίας (auto-off 
function). 

11. Να διαθέτει ένδειξη χαµηλής 
τάσης συσσωρευτών. 

12. Να συνοδεύεται από τους 
απαιτούµενους συσσωρευτές. 

13. Να είναι µικρών σχετικά 
διαστάσεων. 

14. Να είναι αδιάβροχη. 
15. Να έχει σήµανση κατά CE. 

ΝΑΙ 

  

4.5 Συσκευή µέτρησης δυναµικού 
οξειδοαναγωγής στο ίζηµα 

   

 Ποσότητα: 1    
 Συσκευή µέτρησης ∆υναµικού 

Οξειδοαναγωγής (Redox Potential) στο 
Ίζηµα για χρήση στο πεδίο και στο 
Ερευνητικό Σκάφος,.  
Θα περιλαµβάνει :  

ΝΑΙ   
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 Περιοχή Μέτρησης –1999 έως + 
1999mV, εύρος θερµοκρασιών : (-1000 
C) έως (+1000C), Aκρίβεια ± 0,1mV.  
 

ΝΑΙ   

 Ένα (1) Ηλεκτρόδιο µέτρησης 
∆υναµικού Οξειδοαναγωγής στο 
Ίζηµα. 

ΝΑΙ   

 Ένα (1) Εφεδρικό ηλεκτρόδιο 
µέτρησης ∆υναµικού Οξειδοαναγωγής 
στο Ίζηµα. 

ΝΑΙ   

 Ράβδο στήριξης του ηλεκτροδίου, ΝΑΙ   
 Αισθητήρα αυτόµατης µέτρησης 

θερµοκρασίας,  
ΝΑΙ   

 Ενσωµατωµένη ικανότητα ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής (GLP). 
 

ΝΑΙ   

 ∆οχείο µέτρησης. 
 

ΝΑΙ   

 Ένα µαγνητικό αναδευτήρα. 
 

ΝΑΙ   

 Τσάντα µεταφοράς Συσκευής στο 
πεδίο. 

ΝΑΙ   

 ∆ύο (2) συσκευασίες τουλάχιστον 
διαλυµάτων βαθµονόµησης σε δύο 
επίπεδα.  

ΝΑΙ   

 Θα διαθέτει εργαστηριακό φυλλάδιο 
οδηγιών χρήσης και λειτουργίας 

ΝΑΙ   

 Να έχει σήµανση κατά CE. 
 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 2 
ετών 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει το σύστηµα, να το 
εγκαταστήσει και να το θέσει σε  
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής να διαθέτει συνεργείο 
συντήρησης  και επισκευής του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ   

4.6 Θερµόµετρα, pΗ-µετρα     
 Ποσότητα: 5    
 1. pH-µετρο, φορητό,  

• εύρος τιµών: 0.00 έως 14.00,  

• ευαισθησία:  ± 0.01 pH 

 

Αριθµός µονάδων : 1 

ΝΑΙ   
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 2. Σύστηµα µέτρησης θερµικών 

παραµέτρων, αποτελούµενο από 

αισθητήρες  

2.1. µέτρησης θερµοκρασίας 

εδάφους  

• εύρος τιµών: -20 έως +80 οC 

περίπου 

• ευαισθησία: ± 0.1 οC περίπου  

2.2. µέτρησης θερµοκρασίας αέρα  

• εύρος τιµών: -40 έως +80 οC 

περίπου 

• ευαισθησία: ± 0.1 οC περίπου  

2.3. µέτρησης σχετικής υγρασίας 

αέρα  

• εύρος τιµών: 0 – 100%  

• ευαισθησία:  1 % περίπου 

 

Αριθµός µονάδων : 4 

ΝΑΙ   

 Τo παραπάνω σύστηµα 2 θα 

συνοδεύονται από κατάλληλο ιστό 

στήριξης περίπου 2 m και σύστηµα 

καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδοµένων, αποτελούµενο από:  

• καταγραφέα δεδοµένων 

(datalogger), που να διαβάζει τους 

αισθητήρες σε καθορισµένα από 

τον χρήστη διαστήµατα, και 

ηλεκτρονικά να αποθηκεύει τα 

δεδοµένα. Τα δεδοµένα από τον 

data logger να µπορούν να 

ανακτώνται χρησιµοποιώντας 

Η/Υ, είτε απευθείας είτε µέσω 

τηλεφωνικού modem. Ο 

καταγραφέας δεδοµένων να είναι 

µέσα σε αδιάβροχη διάταξη 

προστασίας ΙΡ66 για ασφάλεια, µε  

διαστάσεις περίπου 400 x 300 x 

200 mm και θερµοκρασιακό εύρος 

λειτουργίας από -25°C έως +60°C. 

Να έχει µνήµη RAM µε 

ενσωµατωµένη µπαταρία 

ΝΑΙ   
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τουλάχιστον 125Kb για την 

αποθήκευση των δεδοµένων, 

κατάλληλη για 55.000 περίπου 

αναγνώσεις. Επίσης να διαθέτει 

καλώδιο επικοινωνίας, µήκους 

περίπου 100 µέτρων, µε τα 

συστήµατα µέτρησης 4.2. έως 4.4. 

• λογισµικό, σε περιβάλλον 

Windows που να επιτρέπει στον 

χρήστη την παρατήρηση 

αναγνώσεων πραγµατικού χρόνου, 

εκκίνηση και παύση του 

datalogging, συλλογή 

αποθηκευµένων αναγνώσεων, 

παρατήρηση και γραφική 

απεικόνιση καταγεγραµµένων 

δεδοµένων καθώς και µεταφορά 

δεδοµένων σε προγράµµατα 

λογιστικών φύλλων.  

 
 
ΟΜΑ∆Α 5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Α) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Β) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Γ) 
5.1 Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

αντιβιογράµµατος και ανίχνευσης 
παθογόνων µικροβίων 

   

 Ποσότητα: 1    
 Το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται 

από τα εξής µέρη: 
Α. Αναλυτής Ταυτοποίησης – 
Αντιβιογράµµατος 
Β. Συσκευή Ανίχνευσης Παθογόνων 
Μικροβίων 
και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ 

  

 Α. Αναλυτής Ταυτοποίησης – 
Αντιβιογράµµατος 
Α.1. Να διαθέτει θολοσίµετρο 
εναιωρηµάτων. 
Α.2. Να διενεργεί αντιβιόγραµµα και 
να ταυτοποιεί  Gram(-), Gram(+), 
µύκητες, αναερόβια, Ναϊσσέριες και 
Αιµόφιλους. 
Α.3. Να διαθέτει πρόγραµµα 
φαινοτυπικού ελέγχου µηχανισµών 
αντοχής. 
Α.4. Να έχει την δυνατότητα 
εξαγωγής αποτελεσµάτων σε λιγότερο 
από 5 ώρες. 

ΝΑΙ 
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Α.5. Να διαθέτει πρόγραµµα 
διαχείρισης αρχείου δοκιµασιών / 
δειγµάτων. 
Α.6. Να ταυτοποιεί κατά το δυνατόν 
περισσότερα µικροβιακά είδη 
Α.7. Να συνοδεύεται από 
ηλεκτρονική πιπέτα εµβολιασµού. 
Α.8.Να συνοδεύεται από εκτυπωτή. 
Α.9.Να λειτουργεί υπό τάση 220V / 
50-60 Hz. 
Α.10. Να έχει σήµανση κατά CE  

 Β. Συσκευή Ανίχνευσης Παθογόνων 
Μικροβίων 
Β.1. Να έχει ως αρχή ταυτοποίησης 
την αλυσιδωτή αντίδραση της 
πολυµεράσης (PCR). 
Β.2. Να έχει απαραιτήτως άδεια 
χρήσης για εφαρµογές PCR η οποία 
να συνοδεύει την συσκευή. 
Β.3. Να έχει την δυνατότητα 
πραγµατοποίησης από 1 έως 96 
δοκιµασιών στον αυτό κύκλο. 
Β.4. Να έχει την δυνατότητα 
πραγµατοποίησης διαφορετικού τύπου 
δοκιµασιών στον αυτό κύκλο. 
Β.5. Να δίδει αποτελέσµατα σε 
λιγότερο από 4 ώρες ανεξαρτήτως του 
αριθµού και του είδους των 
δοκιµασιών. 
Β.6. Να µην απαιτείται η χρήση  
θετικού ή/και αρνητικού µάρτυρα. 
Β.7. Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
διαθέτει kits για την ανίχνευση των 
κοινών παθογόνων (να δοθεί 
κατάλογος αυτών). 
Β.8. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 
δύο heaters µε τα αντίστοιχα heating 
blocks. 
Β.9. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 
δύο cooling modules. 
Β.10. Να συνοδεύεται από 
τουλάχιστον µία πιπέτα µεταβλητού 
όγκου. 
Β.11. Να συνοδεύεται από 
τουλάχιστον µία 8-κάναλη πιπέτα 
µεταβλητού όγκου. 
Β.12. Να συνοδεύεται από Η/Υ, 
οθόνη, εκτυπωτή και τα ανάλογα 
software. 
Β.13. Να λειτουργεί υπό τάση 220V / 
50-60 Hz. 

  Β.14. Να έχει σήµανση κατά CE. 

ΝΑΙ 

  

5.2 Σύστηµα µέτρησης 
µικροοργανισµών 

   

 Ποσότητα: 1    
 Η συσκευή θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη για δειγµατοληψία από 
αέρα και να έχει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Η συσκευή να επιτυγχάνει σταθερό 
χρόνο επαφής µε την επιφάνεια.  
2. Ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος 

ΝΑΙ 
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επαφής να µην υπερβαίνει τα 10”. 
3. Να διαθέτει ηχητικό σήµα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
δειγµατοληψίας. 
4. Η συσκευή να επιτυγχάνει σταθερή 
ισχύ επαφής µε την επιφάνεια 
ανεξαρτήτως της βούλησης του 
χρήστη. 
5. Η ισχύς επαφής να µην 

υπερβαίνει τα 25 g/cm2. 
6. Ο εφαρµογέας (applicator) να είναι 
σύµφωνος µε τα διεθνή πρότυπα. 

 7. Να έχει σήµανση κατά CE. 
5.3 Συσκευή δειγµατολήπτη 

µικροβιακού φορτίου αέρα 
   

 Ποσότητα: 1    
 Η συσκευή θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη για δειγµατοληψία από 
επιφάνειες και να έχει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να χρησιµοποιεί κοινά τρυβλία 
εργαστηρίου για την δειγµατοληψία. 
2. Να έχει ως αρχή µεθόδου εκείνη 
της σωµατιδιακής πρόσκρουσης 
(impaction). 
3. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα ή/και συσσωρευτές. 
4. Να είναι µικρού βάρους. 
5. Να συνοδεύεται από θήκη 

φύλαξης / µεταφοράς. 
6. Να διαθέτει software για επιλογή 

πρωτοκόλλου δειγµατοληψίας 
από τον χρήστη. 

7. Να συνοδεύεται από 3 
τουλάχιστον εσχάρες (φίλτρα) 
δειγµατοληψίας. 

8. Να έχει σήµανση κατά CE. 

ΝΑΙ 

  

 
ΟΜΑ∆Α 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

6.1 Μαγνητικός αναδευτήρας 
θερµαινόµενος 

   

 Ποσότητα: 1    
 Ο θερµαινόµενος µαγνητικός 

αναδευτήρας θα πρέπει να είναι 
επιτραπέζιος, κατάλληλος για την 
ανάδευση υγρών και να έχει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
1. ∆ιαστάσεις επιφανείας ανάδευσης 
18 x 18 cm περίπου. 
2. Κεραµική επιφάνεια ανάδευσης 
ανθεκτική σε χηµικά. 
3. ∆υνατότητα ανάπτυξης 
θερµοκρασιών έως 500 oC 
τουλάχιστον. 
4. Εύρος ταχύτητας περιστροφής από 
60 έως 2.000 rpm. 
5. Να διαθέτει ρυθµιστές 

ΝΑΙ 
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θερµοκρασίας και ταχύτητας 
περιστροφής. 
6. Να συνοδεύεται από τρεις µαγνήτες 
ανάδευσης διαφόρων µεγεθών. 
7. Να λειτουργεί υπό τάση 220V, 
50/60Hz. 

  8. Να έχει σήµανση κατά CE. 
6.2 Μικροπιπέτες διαφόρων όγκων    

 Ποσότητα: 5 (σετ)    
 Το ζητούµενο set πρέπει να 

αποτελείται από: 
Α. 8 (οκτώ) µηχανικές µονοκάναλες  
πιπέτες µεταβλητού όγκου, ήτοι : 
1. 2 πιπέτες όγκου από 0,5 έως 10 
µl 
2. 2 πιπέτες όγκου από 2 έως 20 
µl 
3. 2 πιπέτες όγκου από 20 έως 
200 µl 
4. 2 πιπέτες όγκου από 100 έως 
1000 µl 
µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Μικρού σχετικά βάρους και 
εργονοµικού σχεδιασµού. 
- Με µικροµετρική ρύθµιση του 
όγκου. 
- Με σύστηµα απόρριψης του 
ρύγχους. 
- Ικανές να δέχονται µη ειδικά 
ρύγχη. 
- Με τις κάτωθι ακρίβειες 
(αντιστοίχως) : 
1) 0,5 - 10 µl:  από ± 3,0 έως ± 
0,5% 
2) 2 - 20 µl:  από ± 4,0 έως ± 
0,8% 
3) 20 - 200 µl: από ± 1,5 έως ± 
0,6% 
4) 100 - 1000 µl: από ± 0,9 έως ± 
0,6% 
 
Β. 2 (δύο) µηχανικές 8-κάναλες 
πιπέτες µεταβλητού όγκου, ήτοι : 
1. 1 πιπέτα όγκου από 5 έως 50 µl 
2. 1 πιπέτα όγκου από 50 έως 300 
µl 
 
µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Μικρού σχετικά βάρους και 
εργονοµικού σχεδιασµού. 
- Με µικροµετρική ρύθµιση του 
όγκου. 
- Με σύστηµα απόρριψης του 
ρύγχους. 
- Ικανές να δέχονται µη ειδικά 
ρύγχη. 
- Με τις κάτωθι ακρίβειες 
(αντιστοίχως): 
1) 5 έως 50 µl:  από ± 3,0 έως ± 
1,0% 

ΝΑΙ 
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   2)  50 έως 300 µl :  από ± 1,4 έως ± 
0,9% 

6.3 Ζυγός ακριβείας µε δύο δεκαδικά    
 Ποσότητα: 1    
 Ο ζυγός θα πρέπει να είναι 

επιτραπέζιος, κατάλληλος για 
εργαστηριακή χρήση και να έχει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
   1. Μέγιστο βάρος ζύγισης 200 g. 
    2. Ακρίβεια ζύγισης 0,01 g. 
    3. Επιφάνεια ζύγισης 75 cm2 
περίπου. 
    4. Να διαθέτει κλωβό ζύγισης. 
    5. Να διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων. 
    6. Να διαθέτει σύστηµα 
αυτορύθµισης. 
    7. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό 
ρεύµα ή/και συσσωρευτές. 
    8. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
παύσης λειτουργίας (auto-off 
function). 
    9. Να συνοδεύεται από τους 
απαιτούµενους συσσωρευτές. 
    10. Να είναι µικρών σχετικά 
διαστάσεων. 
11. Να έχει σήµανση κατά CE. 

ΝΑΙ 

  

6.4 Ζυγός ακριβείας αναλυτικού τύπου    
 Ποσότητα: 2    
 Μέγιστο βάρος ζύγισης 210 g.  ΝΑΙ   
 Aκρίβεια ζύγισης τουλάχιστον 

0.0001g.  
ΝΑΙ   

 Οθόνη υγρών κρυστάλλων. ΝΑΙ   
 Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης 

βαθµονόµησης. 
ΝΑΙ   

 ∆ίσκος ζύγισης INOX, διαστάσεων 
περίπου 75 mm*75mm. 

ΝΑΙ   

 Έξοδος RS232. ΝΑΙ   
 Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας. ΝΑΙ   
 Αυτόµατο κλείσιµο µετά τη χρήση. ΝΑΙ   
 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
 

ΝΑΙ   

6.5 Συσκευή φυγοκέντρησης    
 Ποσότητα: 1    
 H συσκευή θα είναι επιτραπέζια 

τελευταίας τεχνολογίας,. Επίσης θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

ΝΑΙ   

 Ο θάλαµος φυγοκέντρησης θα είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι. 

ΝΑΙ   

 Θα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της 
ταχύτητας σε rpm  και σε g, του 
χρόνου φυγοκέντρησης και του 
χρησιµοποιούµενου προγράµµατος 
φυγοκέντρησης. 

ΝΑΙ   
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 Με σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης 
κεφαλής. 

ΝΑΙ   

 Θα έχει τη δυνατότητα ταχύτητας 
περιστροφής τουλάχιστον 5.000 rpm.  

ΝΑΙ   

 Η ρύθµιση της ταχύτητας θα γίνεται µε 
µεγάλη ακρίβεια. 

ΝΑΙ   

 Mε χρονοδιακόπτη 0-30 min και 
δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

 Θα είναι αθόρυβη µε σύστηµα 
ασφαλείας- διακοπής της λειτουργίας 
σε περίπτωση µη ισοσταθµισµένης 
κεφαλής, µε οπτική ένδειξη LED. 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει υποδοχείς οριζοντίων και 
γωνιακών κεφαλών, καθώς και µεγάλης 
ποικιλίας παρελκόµενων για φυγοκέντρηση 
διαφόρων τύπων σωληναρίων, κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

 Η κεφαλή να συνοδεύεται από 
τέσσερις υποδοχείς, οι οποίοι να έχουν 
τη δυνατότητα φυγοκέντρησης 
σωληναρίων όγκου από 15mL έως 
200mL.  

ΝΑΙ   

 Nα µπορεί να δεχτεί γυάλινους και 
πλαστικούς σωλήνες (PP) 
φυγοκέντρησης. 

ΝΑΙ   

 Θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 8 
γυάλινους σωλήνες  από βοριοπυριτικό 
γυαλί τύπου Pyrex των 100 mL και 32 
των 15 mL. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

 

ΝΑΙ   

 H συσκευή θα είναι επιτραπέζια 
τελευταίας τεχνολογίας,. Επίσης θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

ΝΑΙ   

6.6 Σύστηµα ανακίνησης φιαλών    
 Ποσότητα: 2    
 Επιτραπέζιο σύστηµα ανακίνησης 

φιαλών, µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
 

ΝΑΙ   

 Να έχει τη δυνατότητα τροχιακής  
κίνησης µε εύρος περιστροφής 
τουλάχιστον 20 mm. 

ΝΑΙ   

 Ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 0 
– 250 rpm. 

ΝΑΙ   

 Να δέχεται µέγιστο φορτίο 
τουλάχιστον 6,0 Κg. 

ΝΑΙ   

   Να διαθέτει ένδειξη ταχύτητας και 
χρόνου µε φωτεινή ενδεικτική µπάρα 
(Led line). 

ΝΑΙ   

 Χρονοδιακόπτη λειτουργίας 5 – 50 
min. 

ΝΑΙ   
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 Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

 Ο δίσκος ανακίνησης να έχει 
διαστάσεις κατ΄ελάχιστον 320 * 320 
mm . 

ΝΑΙ   

 Να συνοδεύεται από εξάρτηµα/µατα 
συγκράτησης φιαλών για προσαρµογή 
διαφόρων τύπων φιαλών. 

 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

6.7 Φούρνος ξήρανσης    
 Ποσότητα: 2    
 Χωρητικότητας τουλάχιστον 300L 

εσωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα, µε 
ηλεκτρονικό θερµοστάτη,   
θερµοκρασίας  τουλάχιστον έως 
300οC. 

ΝΑΙ   

 3 ράφια µε δυνατότητα έως 8-10.  ΝΑΙ   

 Όλες οι λειτουργίες του οργάνου να 
είναι ελεγχόµενες από 
µικροεπεξεργαστή, ώστε να 
διασφαλίζεται ο ακριβής έλεγχος της 
θερµοκρασίας από το χειριστή.  

ΝΑΙ   

 Η ψηφιακή ένδειξη της θερµοκρασίας 
να δίνεται µε ακρίβεια 1οC. 

ΝΑΙ   

 Να διαθέτει χρονόµετρο, ώστε να 
ρυθµίζεται η λειτουργία του µέχρι 99h 
και να υπάρχει η επιλογή mode stand 
by. 

ΝΑΙ   

 Nα διαθέτει σύστηµα προστασίας από 
υπερθέρµανση. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

ΝΑΙ   

6.8 Αντλία κενού µεµβράνης    
 Ποσότητα: 3    
 ∆ιαφραγµατική αντλία κενού – 

πιέσεως ηλεκτρική, κατάλληλη για 
χρήση µε συσκευές διήθησης 
δειγµάτων νερού, κλπ. 

ΝΑΙ   

 µε ρυθµιζόµενη παροχή, τουλάχιστον 
10 λίτρων ανά λεπτό 

ΝΑΙ   

 Θα φέρει δύο µανόµετρα, ένα πίεσης 
και ένα κενού, µε αντίστοιχες βαλβίδες 
ρύθµισης. 

ΝΑΙ   
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 Θα συνοδεύεται από κατάλληλη φιάλη 
– παγίδα, που θα παρεµβάλλεται 
µεταξύ αντλίας και συσκευής διήθησης 
καθώς και λάστιχο σιλικόνης, µήκους 
1 µέτρου. 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα κενού τουλάχιστον 0-24΄΄ 
Hg και πίεση 0 έως 2,4 Βar. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   

6.9 Λουτρό υπερήχων    
 Ποσότητα: 2    
 Χωρητικότητας τουλάχιστον 9 λίτρων ΝΑΙ   
 ∆ιαστάσεων τουλάχιστον 

300*240*150mm 
ΝΑΙ   

 Ισχύος τουλάχιστον 800Watt ΝΑΙ   
 Να  διαθέτει  χρονοδιακόπτη 0-15 min ΝΑΙ   

 Να προσφέρεται ανοξείδωτο καλάθι 
και ανοξείδωτο καπάκι 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει δυνατότητα αδειάσµατος 
του περιεχόµενου νερού 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

 

ΝΑΙ   

 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. ΝΑΙ   
6.10 Θάλαµος σταθερών συνθηκών    

 Ποσότητα: 2    
 Ο θάλαµος σταθερών συνθηκών πρέπει 

να διαθέτει: 

   

 • Σύστηµα ψύξης - θέρµανσης ΝΑΙ   

 • Σύστηµα θερµοστάτησης για τα όρια 

χαµηλής ή υψηλής θερµοκρασίας 

ΝΑΙ   

 • Ρυθµιζόµενο 24ωρο διακόπτη, για 

ρύθµιση κύκλων λειτουργίας ηµέρας 

– νύκτας  

ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  

 • Λυχνίες φθορισµού για εξοµοίωση 

ηµέρας 

ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  

 • Εύρος θερµοκρασιών περίπου από 

+8°C έως +55°C για τη θερµοκρασία 

ηµέρας και από -20°C έως +55°C για 

τη θερµοκρασίας νυκτός 

ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  

 
 
 ΟΜΑ∆Α 7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 60 από 70 

7.1 Ψυγείο    
 Ποσότητα: 4    
 Οικιακού τύπου, µε κατάψυξη 

χωρητικότητας 60 λίτρων και 
συντήρηση χωρητικότητας 
τουλάχιστον 250 λίτρων. 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE. 

ΝΑΙ   

7.2 Καταψύκτης    
 Ποσότητα: 3    
 Χωρητικότητας τουλάχιστον 500 

λίτρων 
 

ΝΑΙ   

 Ψύξη µε ανεµιστήρα  
 

ΝΑΙ   

 Σύστηµα ταχείας ψύξης  
 

ΝΑΙ   

 Συναγερµός ανόδου θερµοκρασίας.  
 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητα ψύξης για 12 ώρες σε 
περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 
 

ΝΑΙ   

 Να πληρεί τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει 
την επισήµανση ποιότητας CE.  

 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει το σύστηµα, να το 
εγκαταστήσει και να το θέσει σε  
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

 Ο προµηθευτής να διαθέτει συνεργείο 
συντήρησης  και επισκευής του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ   

 
ΟΜΑ∆Α 8. ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

8.1 Απαγωγός    
 Ποσότητα: 2    
 Η απαγωγός εστία πρέπει να 

ικανοποιεί τις ακόλουθες 

προδιαγραφές 

   

 • ∆ιαστάσεις :  

πλάτος  120 cm περίπου  

βάθος      90 cm περίπου  

ύψος      230 cm το πολύ 

 

ΝΑΙ   

 • Μεταλλικά µέρη ανθεκτικά σε 

µηχανική καταπόνηση και σε 

διάβρωση από χηµικά αντιδραστήρια 

 

ΝΑΙ   
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 • Κλωβός εργασίας κατασκευασµένος 

από οξυάντοχη και αδιάβροχη 

φορµάικα, µε κινητό τζάµι στη 

µπροστινή επιφάνεια 

σταθεροποιούµενο σε όποιο ύψος µε 

σύστηµα αντίβαρων. 

ΝΑΙ   

 • Επιφάνεια εργασίας 

κατασκευασµένη από κατάλληλο 

οξυάντοχο και πυρίµαχο υλικό (π.χ. 

πλακίδια µε αντίστοιχης αντοχής 

αρµούς συγκόλλησης ή Stoneware).  

ΝΑΙ   

 • Λεκανίδιο στην επιφάνεια εργασίας ΝΑΙ   

 • Σύστηµα παροχής και αποχέτευσης 

νερού. Η αποχέτευση να είναι 

σωλήνας από PVC 

ΝΑΙ   

 • Κρουνός παροχής αερίων ΝΑΙ   

 • Πάνελ µε χειριστήρια νερού, αερίων, 

φωτισµού και µοτέρ, εφοδιασµένο µε 

πρίζες ρεύµατος, κάτω από την 

επιφάνεια εργασίας 

ΝΑΙ   

 • Ερµάριο δίφυλλο, µε ένα εσωτερικό 

κινητό ράφι και µεταλλικά µέρη 

(µεντεσέδες κλπ) από ανοξείδωτο 

χάλυβα ανθεκτικά σε διάβρωση από 

χηµικά αντιδραστήρια.  

 

ΝΑΙ   

 • Σύστηµα απαγωγής αερίων µε 

φτερωτή και κουβούκλιο 

κατασκευασµένα από PCV 

ΝΑΙ 
 

(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ 
ΟΡΟΣ) 

  

 • Φίλτρο στην έξοδο για κατακράτηση 

οργανικών και ανόργανων αερίων.  

ΝΑΙ   

 • Σωλήνα απαγωγής των αερίων µε Φ 

200mm.  

ΝΑΙ   

 • Κινητήρας τριφασικός, ισχύος 

περίπου 1 kW, δύο ταχυτήτων, εκτός 

της ροής των αερίων, στεγανός και 

κατάλληλος για τοποθέτηση σε 

εξωτερικό χώρο (IP65).  

 

ΝΑΙ 
 

(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ 
ΟΡΟΣ) 
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ΟΜΑ∆Α 9. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(Α) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(Β) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
(Γ) 

9.1 ∆ειγµατολήπτες εδάφους    
 Ποσότητα: 3    
 Οι δειγµατολήπτες εδάφους θα πρέπει 

να έχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Τύπου ανοικτού σωλήνα. 
2. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
3. Ωφέλιµου µήκους 15 cm 
τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

  

9.2 ∆ειγµατολήπτες διαφόρων τύπων    
 Ποσότητα: 5    
 ∆ειγµατολήπτης ιζήµατος τύπου Lenz 

(παραλλαγή του τύπου Ekman-Birke), 

µε δυνατότητα διαχωρισµού του 

ιζήµατος σε στρώµατα πάχους 20 mm. 

• Ο δειγµατολήπτης φέρει δύο 

σιαγώνες που κλείνουν µε τη 

βοήθεια δροµέα. 

• Είναι εφοδιασµένος µε 

µολύβδινα βάρη για καλύτερη 

διείσδυση στο ίζηµα. 

• ∆ιαστάσεις 15 x 15 x 20 cm 

περίπου. 

• Μέγιστο Βάρος 10 kg. 

 

Αρθµός µονάδων : 1 

ΝΑΙ   

 ∆ειγµατολήπτης νερού χωρητικότητας 

3.5 L 

• Καπάκια που στερεώνονται 

σε ανοικτή θέση χωρίς 

λάστιχα και κλείνουν µε τη 

βοήθεια δροµέα. 

• Το σώµα του δειγµατολήπτη 

αποτελείται από πλαστικό 

αδιαφανή σωλήνα, χωρίς 

µεταλλικά στοιχεία στο 

εσωτερικό. 

• ∆ιαστάσεις 780 x 140 x 280 

mm περίπου 

• Βάρος περίπου 8.5 kg. 

• Ο δειγµατολήπτης πρέπει να 

ΝΑΙ   
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είναι εφοδιασµένος µε 

σύστηµα διατήρησης σε 

κατακόρυφη θέση. 

 

Αριθµός µονάδων : 2 
 ∆ειγµατολήπτης νερού αποτελούµενος 

από σύστηµα στήριξης από PVC και 

δύο αλλασσόµενα γυάλινα µπουκάλια 

των 1000 ml 

• Τα µπουκάλια παραµένουν 

κλειστά µέχρι το βάθος 

δειγµατοληψίας, ώστε να 

αποφεύγεται η επιµόλυνση 

του δείγµατος, και ανοίγουν 

µε τη βοήθεια δροµέα. 

 
Αριθµός µονάδων : 1 

ΝΑΙ   

 Σύστηµα βαθµονόµησης 

δειγµατολήπτη αιωρουµένων 

σωµατιδίων αέρα µεγάλου όγκου (high 

volume), που περιλαµβάνει 

• Ρυθµιστή ροής 

• Προσαρµογέα, 

• Μανόµετρο 

• Πρότυπη καµπύλη 

βαθµονόµησης, 

Όλα τα προηγούµενα να βρίσκονται 
εντός κατάλληλης συσκευασίας 
µεταφοράς. 
 
Αριθµός µονάδων : 1 

ΝΑΙ   

 
 

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  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 ΣΥΝΟΛΑ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

 

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...................... ∆ιακήρυξη σας. 

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...........................................  

 

 

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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 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 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...........................................  

 

 

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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 68 από 70 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 

 
α/α ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
€ 48.582,00 

2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ € 29.000,00 
3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ € 4.900,00 
4 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ € 22.710,00 
5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ € 56.500,00 
6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ € 27.626,00 
7 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ € 5.250,00 
8 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ € 17.600,00 
9 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ € 15.447,00 
 ΣΥΝΟΛΟ € 227.615,00 

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
 

Είδος ∆ΠΠ Γ&Π ΕΕΠ Ποσότητα 
Εργαστηριακές Συσκευές Ενόργανης Ανάλυσης         
Φασµατοφθορισίµετρο 1    1 
Φλογοφωτόµετρο  1   1 
Ορθό Μικροσκόπιο εφοδιασµένο µε µικροφωτογραφική συσκευή  1  1 
Σύστηµα στερεοσκοπίου – video camera – monitor υψηλής ευκρίνειας – Η/Υ  1   1 
Συσκευές Ενόργανης Ανάλυσης Πεδίου       
Φορητός Αέριος Χρωµατογράφος  1   1 
Εργαστηριακά Όργανα Μέτρησης Ποιοτικών Παραµέτρων Περιβάλλοντος       
Συσκευή µέτρησης Βιοχηµικά Απαιτούµενου Οξυγόνου, BOD  1  1 
pH – µετρο εργαστηριακό  1  1 
Συσκευή Kjeldahl   1  1 
Όργανα Μέτρησης Πεδίου Ποιοτικών Παραµέτρων Περιβάλλοντος         
Σύστηµα ανάλυσης φυσικών – χηµικών παραµέτρων και συγκέντρωσης 
ρυπαντών στο νερό  1   1 
Μετρητής εδαφικής υγρασίας πεδίου   1   1 
Φορητό ανακλασίµετρο   1   1 
Φορητό οξυγονόµετρο   1   1 
Συσκευή µέτρησης δυναµικού οξειοδοαναγωγής στο ίζηµα 1     1 
Θερµόµετρα , pH – µετρα     5  5 
Συσκευές Μέτρησης Μικροβιολογικών Περιβαλλοντικών Παραµέτρων         
Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αντιβιογράµµατος και ανίχνευσης παθογόνων 
µικροβίων  1  1 
Σύστηµα µέτρησης µικροοργανισµών  1  1 
Συσκευή δειγµατολήπτη µικροβιακού φορτίου αέρα  1  1 
Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Εργαστηρίων         
Μαγνητικός αναδευτήρας θερµαινόµενος   1   1 
Μικροπιπέτες διαφόρων όγκων  5(σετ)   5(σετ) 
Ζυγός ακριβείας µε δύο δεκαδικά   1   1 
Ζυγός ακριβείας αναλυτικού τύπου 2     2 
Συσκευή φυγοκέντρησης 1     1 
Σύστηµα ανακίνησης φιαλών 2     2 
Φούρνος ξήρανσης 2     2 
Αντλίες κενού µεµβράνης 3     3 
Λουτρό υπερήχων 2     2 
Θάλαµοι σταθερών συνθηκών     2 2 
Συσκευές Ψύξης Συντήρησης ∆ειγµάτων         
Ψυγείο 4   4 
Καταψύκτης 3   3 
Απαγωγός Εστία      
Απαγωγός   2 2 
Όργανα ∆ειγµατοληψίας      
∆ειγµατολήπτες εδάφους  3  3 
∆ειγµατολήπτες διαφόρων τύπων   5 5 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

∆ΠΠ = ΝΠΜΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Γ&Π = ΝΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΕΕΠ = ΝΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΟΦΡΑΣΤΙΟ), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
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