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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) 

 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης 
του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ « Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από 
Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει στις 7 Μαρτίου 2006,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
στα γραφεία του (Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη), την διεξαγωγή  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά 
συμφερότερη οικονομική προσφορά (Απόφαση Επιτροπής  Ερευνών 184/19.10.2005, θέμα 12xii) για 
την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware), ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, σύμφωνα με την 
απόφαση (Συνεδρίαση 189/29.03.2006, θέμα 14iii).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέβη 
σύμφωνα με την απόφαση ( Συνεδρίαση 189/29.03.2006, θέμα 14iii), στην διεξαγωγή  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
οικονομική προσφορά.  Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά  στις 3 Μαϊου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία του (Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη).  Είχαν  μέχρι την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι τις 2 Μαϊου 2006 και ώρα  στις 15.00 μ.μ. 
κατατεθεί εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές, από τις εταιρείες :  
 

• HIPAC Α.Ε.Β.Ε/572/Μ/06/2.05.2006 
• SYMMETRICS INTEGRAL SOLUTIONS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε/573/Μ/06/2.05.2006 
• SYSTEMPLAN THE INTEGRATION COMPANY/574/Μ/06/2.05.2006 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού διαπίστωσε κατά την τεχνική 
αξιολόγηση ότι για το είδος Νο 5 της δεύτερης πρόσκλησης συμμετοχής σε πρόχειρο διαγωνισμό, δεν 
κατατέθηκε καμία προσφορά.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
αποφάσισε ( Συνεδρίαση 191/8.06.2006, θέμα 12viii) ότι η προμήθεια είδους υπ΄αριθμόν 5 της με 
αριθμό πρωτοκόλλου 434/Μ/06-29.03.2006 δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής,  που οι συμμετέχουσες 
εταιρείες  δεν προσέφεραν, να το προμηθευτεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  
 
H διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. στα γραφεία του (Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη).  
 
Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο « Προμήθεια Εξοπλισμού» του ανωτέρου έργου και θα 
πραγματοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους : 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)  
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 2 από 12 

 
ΕΙΔΟΣ :  Την με διαπραγμάτευση ανάθεση προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware) με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αυτό περιγράφεται 
στον επισυναπτόμενο και αποτελούμενο αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης, πίνακα Α,  
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των  έξι χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών 
(6.086,66€) συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, πανελλήνιας 
κυκλοφορίας την 29/06/2006.  
 
Το τεύχος της πρόσκλησης θα σταλεί  για ενημέρωση στα Επιμελητήρια ( ΕΒΕΑ, Θεσσαλονίκης, 
Επιμελητήριο Λέσβου) στις 29/06/2006. 
 
To τεύχος της πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 29/06/2006. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της πρόσκλησης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, στη Μυτιλήνη,  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού, τηλ. 22510-36710, fax 
22510-36709, e-mail:  alkon@aegean.gr  Η πρόσκληση αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 
 
Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου 2006 και ώρα 15:00. 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την με διαπραγμάτευση ανάθεση  δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο 
κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, Fax : 22510-36039, email: elen@aegean.gr.  
 
Η με διαπραγμάτευση ανάθεση της προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα : 
1. Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄ 826 της 10.09.1996, 
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95,  
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996,  
καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware), θα καλυφθεί από την κατηγορία 
επιλέξιμης δαπάνης 66.04 (Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού) του υποέργου 14 «Προμήθεια 
Εξοπλισμού»  του έργου « Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου 
Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( ΕΚΤ) κατά 75% και από 
Εθνικούς Πόρους κατά 25% με φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ( ΣΑΕ 045/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του 
κρατικού Προϋπολογισμού ( Π.Δ.Ε.) και με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το 
άρθρο 11 του Ν 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με κωδικό ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 83982, σύμφωνα με την αριθ. 12121/16.09.2003 Απόφαση Ένταξης και την αριθ. 
9014/27.05.2005 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης προμηθευτές,  εφόσον 
είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα τους σε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ).  
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ζητηθούν όμως από τον μειοδότη προμηθευτή. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

http://www.aegean.gr
mailto:alkon@aegean.gr
mailto:elen@aegean.gr
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Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

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

 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαπραγμάτευση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά. 
 
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στην διαπραγμάτευση, μπορεί να αποστέλλονται με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15.00 :   
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)  

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των 
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαπραγμάτευση 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς ο 
οποίος θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του πίνακα Β της παρούσας. Στην  τελική τιμή θα 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης 
που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 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 κ.λ.π. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την 
τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.  
 
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο  πίνακα της 
οικονομικής προσφοράς και σε μαγνητικό μέσο (cd) 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 
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μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από 

την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΤΙΜΕΣ  
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  
του υπό προμήθεια είδους. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης και απόφαση του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης 
και ανακοινώνεται με έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εμπροθέσμως προσφορά. Κανένας από τους 
προσφέροντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της 
Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του 
έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη την 
διαπραγμάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, μόνον εφόσον υπάρχουν 
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   
 
Β. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του μειοδότη που 
θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της  σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται 
στην παρούσα πρόσκληση συμμετοχής.  
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτε αυτά 
θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
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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. 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανακηρυχθείς μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με 
το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η 
οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Μαρτίου 
2007.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών(5.386,42€), πλέον του  13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (700,24€).  Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 
66.04 του έργου «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών  του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΤΔΥ 
14. 
 
Κρατήσεις 
Τον προμηθευτή δεν βαρύνει καμία νόμιμη κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που επιβάλλει 
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της καθαρής (χωρίς Φ.Π.Α.) 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.  
 
 Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης ( ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο. Οι δασμοί, 
φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τους προμηθευτές.  
 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον μειοδότη προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση του 100% των 
τιμολογίων του και μετά την οριστική παραλαβή από τριμελή επιτροπή παραλαβής των 
αναγραφομένων ειδών σ΄αυτά.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 
Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο. 
 

Η παράδοση του είδους θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου που θα υποβάλει ο 
προμηθευτής στην προσφορά του. 

Ο προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 

Παραλαβή ειδών 

Την παραλαβή του είδους θα πραγματοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα 
μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον μειοδότη προμηθευτή.   
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Ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να μπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση εξοπλισμού που θα παραληφθεί. 

Η παράδοση του είδους θα γίνει από τον προμηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον πίνακα υπό προμήθεια είδους της σύμβασης, που θα 
επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα 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 και 
δύο για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 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.  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον μειοδότη προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Προσωπικό 
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την 
Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή Πληρωμής της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

 
Αντιπρύτανης 

 
 

         Ιωάννης Σεϊμένης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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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. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
 

Τμήμα 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ΠΤΔΕ  

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

 Κουτί  Full Tower 
ATX 

 Τροφοδοτικό   >= 500 W 

 Ανεμιστήρες ψύξης  >= 2 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU)    

 Τύπος  Intel Pentium 
Dual Core 

 Συχνότητα λειτουργίας  > = 3.2 GHz 

 Συχνότητα διαύλου  (FSB)  >= 800MΗz 

 L2 Cashe   >= 2 ΜΒ 

 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ  (Motherboard)   

 Συσκευασία Επεξεργαστή  Socket 775 

 Συχνότητα Διαύλου (FSB)  >= 800MΗz 

 Υποδοχή διαύλου AGP 8x  ΝΑΙ 

 Υποδοχές μνήμης DDR2 533/400  >= 4  

 USB 2.0 Θύρες  >= 4 

 IEEE 1394 (FIREWIRE)  >= 2 

 PCI  >= 3 

 PCI Express  >= 2 

 IDE  >= 1 

 SATA  >= 4 

 Parallel I/O  >= 1 

 Serial I/O  >= 2 

 PS2 I/O  1 

 Keyboard I/O  1 

 Power Management  ΝΑΙ 

 Δυνατότητα Ασύρματου Δικτύου (54 Mbps IEEE 
802.11g) 

 ΝΑΙ 

 ΜΝΗΜΗ (RAM)   

 Xωρητικότητα  >= 2048 Mb 

 Τύπος  DDR2 533/400 

 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  (Hard Disk)   

 Υποστήριξη Serial ATA 160  NAI 

 Πλήθος  3 

 Χωρητικότητα  >= 300 Gb 

 Ταχύτητα περιστροφής  >= 7200 rpm 

 Buffer  >= 16 Mb 

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ   

 Χωρητικότητα Μνήμη   >= 256 Μb  
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Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
 

Τμήμα 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

 TV-OUT  ΝΑΙ 

 DVI   ΝΑΙ 

 Μέγιστη Ανάλυση   2048 x 1536 
pixels 

 AGP 8x  ΝΑΙ 

 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ   

 24 bit επεξεργασία του ήχου με 108dB SNR  ΝΑΙ 

 Υποστήριξη DVD-Audio με ποιότητα 24 bit / 192 kHz   ΝΑΙ 

 Ψηφιακή SPDIF και Firewire είσοδο/έξοδο ήχου   ΝΑΙ 

 Είσοδοι ήχου Line In και Mic In, υποδοχή Midi/Joystick   ΝΑΙ 

 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ   

 Ethernet Card 10/100/1000BASE-TΧ  ΝΑΙ 

 Υποστήριξη TCP/IP  ΝΑΙ 

 Connector RJ45, auto-sense  ΝΑΙ 

 Διαχειρίσιμη μέσω NMS   ΝΑΙ 

 Error-free στα 100μ.  ΝΑΙ 

 Cable Type UTP 5e  ΝΑΙ 

 Interface PCI ver. 2.2  ΝΑΙ 

 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ 1.44 ΜB 3.5’’  NAI 

 ΟΔΗΓΟΣ DVD-RW   

 Dual Layer   NAI 

 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD  >= 16x 

 Ταχύτητα εγγραφής DVD+R  >= 16x 

 Ταχύτητα εγγραφής DVD-R  >= 16x 

 Ταχύτητα επανεγγραφής DVD+RW    > =8x / 4x 
(Dual Layer) 

 Ταχύτητα επανεγγραφής DVD-RW  >= 4x 

 Ταχύτητα εγγραφής CD   >= 48x 

 Ταχύτητα ανάγνωσης CD  >= 48x 

 Σύνδεση  IDE/ATAPI 

 Software αναπαραγωγής/εγγραφής DVD  ΝΑΙ 

 ΟΘΟΝΗ   

 Τεχνολογία TFT  ΝΑΙ 

 Διαγώνιος οθόνης  19’’ (48 cm) 

 Aνάλυση Εικόνας  >= 1280 X 
1024 

 Συχνότητα ανανέωσης οθόνης  >= 75 Hz 

 Φωτεινότητα  450 cd/m2 

 Αντίθεση  600:1 

 Κόκκος  <= 0.294mm 

 Χρόνος απόκρισης  <= 20 msec 

 Γωνία Θέασης  >= 170/170ο   

 DVI   ΝΑΙ 

 Ενσωματωμένα ηχεία  ΝΑΙ 

 Συνδέσεις (Interfaces): Αναλογική & Ψηφιακή  ΝΑΙ 

 MOUSE   

 Optical  ΝΑΙ 

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ   

 Ενσωματωμένο smart card reader.   ΝΑΙ 

 Πίνακας βασικών προδιαγραφών smart card 
reader. 

  

 Smart-card interface 
R/W: ISO7816-1/2/3/4 memory and 
microprocessor smart cards (T=0, T=1) API 

 ΝΑΙ 
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Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
 

Τμήμα 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

standards: PC/SC, OCF, SCARD, ORGA supports 
3V and 5V cards 

 Επικοινωνία 
9,600 baud to 115,200 baud  
max 38,400 baud επικοινωνία με PC 
Serial RS232 or USB 

 ΝΑΙ 

 Electro-magnetic standards  
Europe: 89/336/CEE guideline  
EN 55022: 1994 Class B  
EN 50082-1: 1994  
EN 50081-1: 1992  
EN 61000-4-2: 1995  
EN 61000-4-3: 1997  
EN 61000-4-4: 1995  
Comply with EMC directive 89/336/EEC  
USA: FCC part 15 Class B 

 ΝΑΙ 

 Επίπεδα Ασφαλείας  
Europe: EN60950  
IEC950: 1991, Am,3: 1995  
USA: UL1950 third edition, dated july 28, 1995  
Canada: CSA950  
Comply with Low voltage directive 73/23/EEC 

 ΝΑΙ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

 Windows XP PRO Αγγλικά  ΝΑΙ 

 Άδεια Χρήσης  ΝΑΙ 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  >= 2 έτη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)  
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 10 από 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

 
Φ.Π.Α. 
13% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ( με 
Φ.Π.Α.) 

       
       
       
       
 ΣΥΝΟΛΟ      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)  
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 11 από 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)  
Συγχρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%  
                                    Εθνικοί Πόροι κατά 25%                                                                 Σελίδα 12 από 12 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

Ταχ. Δ/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

  

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,Δ/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 διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31/03/2007  

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

 
 
 


