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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη     06/06/2006    

      Αριθ. Πρωτ.  3069 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ  

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

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

5. 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», 

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

7. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών « 
Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95»,  

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

9. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος, 

11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

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

14. Το Π.∆. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 
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15. Το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 
97/52), 

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

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

18. Τον Ν. 2522/97 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665 ΕΟΚ.», 

19. Την υπ’ αριθµ. 75/18.05.2006, Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου, µε θέµα 5.2: 
«Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε   κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 
για την ταχυµεταφορά εγγράφων και δεµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», συνολικού  
προϋπολογισµού δαπάνης 44.000 Euro  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

      Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά  για την ανάδειξη εταιρείας ταχυµεταφοράς εγγράφων και δεµάτων για 
το Πανεπιστηµίου Αιγαίου, προϋπολογισµού δαπάνης 44.000 Euro συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
13% ή 18%, κατά περίπτωση, η οποία θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του 
Ιδρύµατος και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0824. 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 44.000 Euro, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13% ή 18%, κατά περίπτωση (13% για αποστολές από και 
προς παραµεθόριο ή/και προβληµατική περιοχή και από παραµεθόριο ή/και προβληµατική 
περιοχή προς Κέντρο), ο  οποίος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος 
και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 0824. 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει Πέµπτη, 15η Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00 π.µ., στο Γραφείο του 

Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε 
απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Η κατάθεση των προσφορών  σας θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος  Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. Αρµόδιοι 
υπάλληλοι είναι οι κκ Περσεφόνη Καραντάνη και Ελένη Κεντέρη (τηλ. 2251036142-145, fax 
2251036127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την Πέµπτη 15η Ιουνίου 2006 και 
ώρα 10:00 π.µ..  Προσφορές  µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε 
οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην  παραπάνω 
υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος.  Προσφορές που 
είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες. 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς  

1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 

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

3.  Ο αριθµός της διακήρυξης (3069/06.06.2006)  

4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

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

 1.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προδιαγραφές των 

προσφεροµένων υπηρεσιών (πλήρως και αναλυτικώς περιγραφόµενες). 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Έγγραφο της εταιρείας υπογραµµένο από τον υπογράφοντα την προσφορά στο 
οποίο θα περιέχονται απαντήσεις στα ερωτήµατα της παραγράφου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» της 
προκήρυξης, αναλυτικά για το καθένα χωριστά. Στο έγγραφο αυτό δεν θα περιέχονται 
οικονοµικά στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο της οικονοµικής προσφοράς 
της επόµενης παραγράφου. Στην τεχνική προσφορά η προσφέρουσα εταιρεία, εφόσον 
συνεργάζεται µε άλλη εταιρεία/ες ταχυµεταφοράς, πρέπει να προσδιορίσει-περιγράψει 
στο έγγραφό της το είδος της συνεργασίας που έχει µε αυτή. 

            Β. Τον χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (ΧΥΚ) της προσφέρουσας 
εταιρείας  ταχυµεταφοράς.  

Γ. Πίνακα µε τα ονοµατεπώνυµα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ΦΑΧ των 
αντιπροσώπων ή συνεργατών της εταιρείας  σε όλη την Ελλάδα και πάντως οπωσδήποτε για τις 
πόλεις της: Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου, Ερµούπολης Σύρου και  Καρλοβάσου Σάµου. 

∆. Αν παρέχεται αποζηµίωση και σε τι ποσό για κάθε µέρα καθυστέρησης επίδοσης 
ενός  δέµατος ή φακέλου. 

Ε. ∆υνατότητα χρέωσης του παραλήπτη. 

Στ. ∆υνατότητα παρακολούθησης της αποστολής. 

Ζ. Ασφάλιση της αποστολής και αποζηµίωση του περιεχοµένου της αποστολής σε 
περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του. 

Η. ∆ίκτυο (περιοχές εξυπηρέτησης). 

Θ. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία µπορεί να παρέχεται. 
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Προσφορές µπορούν να καταθέσουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδική ή γενική 
άδεια και είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που τηρείται από 
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύµφωνα µε το ν. 
2668/98 (ΦΕΚ 282/Α/18.12.1998) «Οργάνωση του Τοµέα Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
και άλλες ∆ιατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/26.09.2003). 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

 Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει  

Α. συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα, οι δε τιµές θα είναι χωρίς ΦΠΑ  για κάθε µία από 
τις αναφερόµενες στον πίνακα υπηρεσίες. 

 Η οικονοµική προσφορά που δεν έχει συµπληρωθεί σε όλα της τα σηµεία σύµφωνα µε τον 
παρακάτω  Πίνακα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  ΠΙΝΑΚΑΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   
(1) 

         ΕΙ∆ΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
                      ( 2) 

          ΚΟΣΤΟΣ    
 µεταφοράς δέµατος/Ασφάλειας 
        (Χωρίς ΦΠΑ) 
                           (3) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
      ( 4) 

1 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, 
Σάµο ,  Σύρο και αντίστροφα, σε 24 ώρες 

Μέχρι  ....  κιλά 
 
....................... €   
 

 Για κάθε 
επιπλέον ....κιλ ... 
 .............   €       

 
 
 
      5 

2  Από Αθήνα σε νησί του Πανεπιστηµίου 
(Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Σάµο και Σύρο) και 
αντίστροφα καθώς και µεταξύ των νησιών 
αυτών,  σε 24 ώρες 

Μέχρι  .......   κιλά 
 
.......................  € 

Για κάθε επιπλέον 
 ...   κιλ.... 
.......................  € 

 
       2 

3 Από Αθήνα σε νησί του Πανεπιστηµίου και 
αντίστροφα,  αυθηµερόν 

Μέχρι ....   κιλά 
 
....................  € 

Για κάθε επιπλέον 
.......  κιλ... 
.....................   € 

 
 
        1 

4  Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, 
Σάµο, Σύρο και αντίστροφα καθώς και µεταξύ 
των νησιών Χίου, Σάµου, Ρόδου, Σύρο,  σε 48 
ώρες 

Μέχρι .......    κιλά 
 
....................  € 

Για κάθε επιπλέον 
.......   κιλ.. 
.....................  € 

 
       3 

 5 Παράδοση  δεµάτων στο Πανεπιστήµιο  και 
παραλαβή φακέλων ή δεµάτων από το 
Πανεπιστήµιο, το Σάββατο 

 Με  πρόσθετη      
  Επιβάρυνση  (Α) 
 
 ..................  €. 

 Χωρίς πρόσθετη 
  Επιβάρυνση  (Β) 
 
  
 

  
      
          3 
 

 6 Επιστροφή αποδεικτικού παραλαβής φακέλου ή 
δέµατος, µαζί µε τον αριθµό Πρωτοκόλλου / ηµε-
ροµηνία κατάθεσης-παράδοσής του στην Υπηρεσία 
όπου εστάλη 

Με επιβάρυνση 
 
……………  €. 

Χωρίς επιβάρυνση  
 
        3 

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

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

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της  
προσφοράς.    
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Β. Τον τιµοκατάλογο της εταιρείας ταχυµεταφοράς για τις ταχυµεταφορές εξωτερικού.   
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
1. Τεχνική αξιολόγηση 

Η διαδικασία  τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών έχει ως εξής:  
Α.    Οι προσφορές αποσφραγίζονται και καταχωρούνται. Προσφορές που δεν έχουν  

κατατεθεί έγκαιρα,  αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν.  

      Β.    Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση   προσφορών, που έγιναν τελικά 
αποδεκτές  και βαθµολογούνται , µε βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

A/A                                   Κριτήρια Συντελεστής 
Βαρύτητας           
% 

  1 Παράδοση  δεµάτων σε 24 ώρες  από Μυτιλήνη στα νησιά Χίο, Ρόδο, 
Σάµο, Σύρο και αντίστροφα* 

    25% 

  2 Παράδοση δεµάτων αυθηµερόν από Αθήνα (Βουλγαροκτόνου) στα 
νησιά* και αντίστροφα. 

     10% 

  3 Παράδοση δεµάτων σε 48 ώρες στα νησιά* µεταξύ τους 
 

     10% 

  4  Παράδοση  δεµάτων σε 24 ώρες από Αθήνα στα νησιά και 
αντίστροφα 

     15% 

  5 Ύπαρξη τοπικών αντιπροσώπων σε όλα τα νησιά* 
 

      5% 

  6 Μέχρι σήµερα  συνεργασία της εταιρείας  ταχυµεταφοράς, µέσω των 
τοπικών  της αντιπροσώπων, µε  τις Υπηρεσίες  του Πανεπιστηµίου 

     5% 

  7 ∆υνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης- ελέγχου  των  
αποστολών του Πανεπιστηµίου, που τηρεί η εταιρεία ταχυµεταφοράς, 
από  τις Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου 

      5% 

  8 ∆υνατότητα µεταφοράς της αλληλογραφίας ταχυµεταφοράς µε 
ιδιωτικό αεροπορικό µεταφορικό µέσον 

      5% 

  9 Παράδοση επειγόντων δεµάτων και φακέλων σε καθορισµένη ώρα 
της επόµενης ηµέρας 

 
       15% 

10 Επιστροφή  αποδεικτικού παραλαβής, µαζί µε το πρωτόκολλο 
κατάθεσής του στην Υπηρεσία (όταν κατατίθεται σε Υπηρεσία) 

 
        5% 

11 Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ) της εταιρείας 
ταχυµεταφοράς  

         
        5% 
 

12 Σε ποιες περιπτώσεις, µε ποιες διαδικασίες και µε τι ποσό η 
προσφέρουσα εταιρεία ταχυµεταφοράς αποζηµιώνει τον πελάτη, 
σύµφωνα µε τον ΧΥΚ. 

 
 
       10% 

13 Η προβλεπόµενη ελάχιστη αποζηµίωση για κάθε µέρα καθυστέρησης 
επίδοσης ενός δέµατος ή φακέλου, σε περίπτωση αποδεδειγµένα 
καθυστερηµένης επίδοσης. 

 
 
        5% 

14 ∆υνατότητα ασφάλισης δέµατος κατά την παράδοσή του για 
αποστολή, µε την καταβολή πρόσθετης δαπάνης. 

 
       10% 
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15 Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ενός δέµατος 
ασφαλισµένου, ποιο είναι το ποσό πρόσθετης επιβάρυνσης για 
ασφάλιση δέµατος αξίας: 
α)  Μέχρι 30.000 ευρώ 
β)  Άνω των 30.000 και µέχρι 100.000 ευρώ 
γ)  Άνω των 100.000 και µέχρι…………ευρώ 

 

*  Λέσβου,  Χίου,  Ρόδου,  Σάµου,  Σύρου 
 

Όλα τα επιµέρους κριτήρια, του παραπάνω πίνακα, 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 αυξάνεται µέχρι 120 σε 
περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται στους 80 βαθµούς 
για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, µε την προϋπόθεση 
ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά 
αποδεκτή. 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 και βαθµολογούνται κάτω του 80 απορρίπτονται από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης (εφόσον πάρουν βαθµολογία κάτω του 80 σε τουλάχιστον 2 
από τα 15 ερωτήµατα). Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις στα πλαίσια προάσπισης του 
συµφέροντος του Πανεπιστηµίου. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία  είναι το άθροισµα 
των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.   

Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης 
των προσφορών από την πλέον επικρατέστερη έως τη λιγότερο. 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν 
στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών τους προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

 
2. Οικονοµική αξιολόγηση-κατάταξη των προσφορών 

 Το συνολικό αθροιστικά κόστος παροχής υπηρεσιών (Κ) της οικονοµικής προσφοράς 
υπολογίζεται µε βάση το λόγο Τ/Κi, όπου Τ η τιµή προσφοράς για κάθε επιµέρους στοιχείο του 
πίνακα της παραγράφου 5 και Κi τα κιλά για τα οποία προτείνεται η τιµή αυτή στον ίδιο πίνακα. 
Στη συνέχεια αθροίζονται οι στήλες (3) και (4) του παραπάνω πίνακα, χωριστά για κάθε µία από 
τις έξη εργασίες. Το άθροισµα κάθε εργασίας πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας κάθε εργασίας του παρακάτω πίνακα. Οι έξι τιµές, που θα προκύψουν µε βάση το 
λόγο Τ/Κi, αθροίζονται, το άθροισµα που θα αποτελεί το κόστος (Κ) της κάθε οικονοµικής 
προσφοράς. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
(1) 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
           (2) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
      (5) 

1 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Σάµο, Ρόδο, Σύρο και 
αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

 
        4 

 2 Από Αθήνα σε νησί (Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Σάµο και Σύρο) και αντίστροφα 
καθώς και µεταξύ των νησιών αυτών, σε 24 ώρες. 

 
        3 

 3 Από Αθήνα σε νησί (Λέσβο, Χίο, Ρόδο Σάµο και Σύρο) και αντίστροφα, 
αυθηµερόν. 

 
        1 
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 4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάµο, Σύρο και 
αντίστροφα καθώς και µεταξύ των νησιών Χίου, Σάµου, Ρόδου, Σύρο, σε 
48 ώρες. 

 
 
       1,5 

 5 Παράδοση δεµάτων στο Πανεπιστήµιο και παραλαβή φακέλων ή 
δεµάτων από το Πανεπιστήµιο, το Σάββατο. 

 
       1,5 

 6 Επιστροφή αποδεικτικού παραλαβής φακέλου ή δέµατος, µαζί µε τον 
αριθµό Πρωτοκόλλου / ηµεροµηνία κατάθεσης-παράδοσής του στην 
Υπηρεσία όπου εστάλη.   

 
 
       1,5 

 
 
Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται  κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το λόγο 

Β/Κ. Συµφερότερη είναι εκείνη η προσφορά που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β 
η συνολική βαθµολογία της παραγράφου 7 και Κ το συνολικό (αθροιστικά) κόστος παροχής 
υπηρεσιών της παραγράφου 9.  
  Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθει για να 
υπογράψει τη σύµβαση του έργου. 

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

 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µε την προσκόµιση  τιµολογίου στην αντίστοιχη 

Πανεπιστηµιακή µονάδα. Στο τιµολόγιο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι αποστολές της 
Πανεπιστηµιακής µονάδας.  

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επί του καθαρού 
ποσού γίνεται παρακράτηση φόρου 8%, εφόσον το τιµολόγιο είναι ποσού 146,74 ευρώ και άνω. 
Επιπλέον επί του καθαρού ποσού γίνονται οι κρατήσεις του δηµοσίου, υπέρ ΜΤΠΥ (3,072%).  

 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
H παραλαβή των φακέλων - δεµάτων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της ∆ιοίκησης 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις Πανεπιστηµιακές µονάδες Λέσβου, Χίου, Σάµου, Ρόδου, 
Σύρου και την Αθήνα. Η διαδικασία οι λεπτοµέρειες παράδοσης- παραλαβής της 
αλληλογραφίας, οι ποινικές ρήτρες και κάθε άλλη λεπτοµέρεια  θα καθορισθούν στη σύµβαση 
που θα υπογραφεί  από τον ανάδοχο µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
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. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή  υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Για οποιαδήποτε έρευνα καθυστερηµένης παράδοσης, απώλεια ασφαλισµένου ή µη 
δέµατος, αυτή γίνεται από το Πανεπιστήµιο. Οποιαδήποτε έρευνα από την αντισυµβαλλόµενη 
εταιρεία δεν δεσµεύει το Πανεπιστήµιο. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό αναλαµβάνει µεταξύ των 
άλλων την υποχρέωση: 

1. Σε περίπτωση απώλειας και  δεύτερου δέµατος, µε ευθύνη της αντισυµβαλλόµενης 
εταιρείας, το Πανεπιστήµιο επιφυλάσσεται στη µονοµερή καταγγελία της σύµβασης, 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποζηµίωσης της αξίας του απολεσθέντος δέµατος. 

 2. Αποζηµίωσης λόγω καθυστερηµένης παράδοσης φακέλου ή δέµατος η οποία ορίζεται  
στο διπλάσιο της αξίας αποστολής του φακέλου ή δέµατος που καθυστέρησαν να 
παραδοθεί έγκαιρα για την πρώτη µέρα καθυστέρησης, στο τριπλάσιο για τη δεύτερη 
µέρα καθυστέρησης, κοκ.  

 3. Αν µέσα σε ένα µήνα διαπιστωθούν περισσότερες των δέκα (10) καθυστερήσεις  
παράδοσης δεµάτων το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της 
σύµβασης. 

 Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε το 
διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στις κ Ελένη Κεντέρη, 
Περσεφόνη Καραντάνη τηλ.: 2251 036142, 036145, Fax:2251 036127, e-mail: 
ekenteri@aegean.gr, p.kara@aegean.gr. 

 

 
                 Ο Αντιπρύτανης 

                                                                   του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

         

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ 


