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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ      ΜΥΤΙΛΗΝΗ   : 22/06/2006 

    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3452 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 
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.Δ. 83/84 ( ΦΕΚ 31/20.03.84) « Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 

5. Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/27-05-2003 (ΦΕΚ 121/30-05-2003 τ.ΝΠΔΔ) «Περί Εκλογής Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» και τη διόρθωση της (ΦΕΚ 137/13-06-2003 τ. ΝΠΔΔ) 

6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις», 

7. Το ΠΔ 496/1974 «Περί του Τρόπου Αναλήψεως Δαπανών υπό των Κυρίων ή Δευτερευόντων Διατακτών των 

ΝΠΔΔ», όπως ισχύει, 

8. 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»,  

9. Το ΠΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ», 

10. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 

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

12. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 

13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/ Α/92) « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων», 

14. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, 

15. Το Π.Δ. 334/2000 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις Διατάξεις της 

Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 

16. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Υπηρεσιών προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 

(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 

17. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό 

Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 

18. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 

19. Τον Ν. 2522/97 « Περί Δικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων 
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Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

20. Την υπ’ αριθμ. 79/16.06.2006 ( θέμα 4.6): « Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € ( δέκα 

χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € ( δέκα χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.:  1779Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Ιδρύματος.  

 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο « ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. 

Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για 

μέρος αυτών ανεξαρτήτως των ομάδων στις οποίες περιλαμβάνονται. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 15:00 π.μ. 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα 

Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 

81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία της Υπηρεσίας πληροφορικής και επικοινωνιών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι για την 

παραλαβή των προσφορών είναι οι κ. Καμάτσος Π., Δήμου Μ. (τηλ. 2251036053, 2251036042 φαξ 2251036049).  

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία πληροφορικής και επικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιανδήποτε τρόπο επί 

αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 

καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της 

προσφοράς γίνεται υπ’ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους προαναφερθέντες 

αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, 

αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

Ø Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 

Ø Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

Ø Ο αριθμός της διακήρυξης (3452/22-06-2006), 

Ø Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

Ø Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται 2 (δύο) υποφάκελοι με τις ενδείξεις: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να 

περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης, συμπληρωμένους ευκρινώς με την τιμή μονάδας του κάθε 

προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α αλλά και με Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΏ (€). Στις τιμές 

Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ 

στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. 

Ο κάθε προμηθευτής θα αναγράψει στους παραπάνω πίνακες, τις τιμές μόνο για τα είδη που επιθυμεί να 

προσφέρει. Τα είδη που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και για τα οποία δεν αναγράφονται τιμές 

στην προσφορά, θεωρείται ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς του.  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται: 

Ø Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, οι Πίνακες του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ ( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα 

στοιχεία, 

Ø Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης. 

Ø Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης 

και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα. 

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον για διάστημα 90 ημερών από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006  και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της Υπηρεσίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 

Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται 

για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόμενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της 

Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις. Προσφερόμενα είδη που 

αποκλείονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. 

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά για το 

συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Προσφορών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μονάδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής 

μεταξύ των προσφερόμενων ειδών τα οποία κρίθηκαν αποδεκτά κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. 

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη 

αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των μια προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση 

ύπαρξης περισσότερων των μια προσφορών, για το ίδιο είδος και με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο 

σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το 

συγκεκριμένο είδος. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές 

θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών ως ευνοϊκές για  το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν. 

Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε πέντε εργάσιμες 

(5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη 

σύμβαση του έργου. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην 

οριζόμενη 5θήμερη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη 

προμηθευτή. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Επί του καθαρού ποσού ( προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της 

Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και 

Χαρτόσημο. 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν 

ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

H παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία πληροφορικής και επικοινωνιών του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Αθήνα, στην Σάμο 

και στην Σύρο. 

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται μέσα σε δεκαπέντε (30) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης με τον προμηθευτή. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, θα γίνει μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών, με χρηματικά εντάλματα που θα 

εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να 

«κοπούν» σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, 

προκειμένου να είναι εφικτή η εξόφληση τους, δεδομένου ότι είναι πιθανόν στον ίδιο προμηθευτή να 

κατακυρωθούν είδη τα οποία βαρύνουν περισσότερους του ενός Κ.Α.Ε. του Ιδρύματος. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.  

Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από 

προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

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

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του 

Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 394/96 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

4. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και ο μοναδικός μεταπωλητής 

στην Ελλάδα για την προώθηση και πώληση των προς προμήθεια ειδών, μπορεί με την οικονομική του 

προσφορά να επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά. 

5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπηρεσία πληροφορικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση 

«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις àΔιαγωνισμοί Προμηθειών»  

6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 

Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης. 

8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 

Τηλ.:  2251036053, 2251036042 

Φαξ:  251036049 

e-mail:  pkama@aegean.gr, mdimou@aegean.gr.  

 
 
 
 
 

Ιωάννης Σεϊμένης 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 1000BASE-SX  Short Wavelength  GBIC 
(Multimode only) ΚΩΔ. WS-G5484 2   

2 1000BASE-T  Short Wavelength  GBIC 
(Multimode only) ΚΩΔ. WS-G5483 2   

3 Multimode/Singlemode converter ATM155 
SC/SC ΚΩΔ. Transition VND. NO. F-SM-
MM-02-EU 

1   

4 οπτικό patchcord (διπλό) 50 μέτρα 
singlemode ST-SC 1   

5 οπτικό patchcord (διπλό) 20 μέτρα 
singlemode SC-SC 2   

6 οπτικό patchcord (διπλό) 5 μέτρα 
multimode LC-SC 5   

7 2851 Voice Bundle,PVDM2-48,SP 
Serv,64F/256D ΚΩΔ. CISCO 2851- V/K9 1   

8 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 ΚΩΔ. 
VWIC-1MFT-E1 1   
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών 

καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

Όπως στο Άρθρο 4. 

2.2 Εγκατάσταση – Συναρμολόγηση 

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ  

3.1 Βεβαιώσεις 

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των 

ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.  

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 όπως αυτή αναγράφεται 

στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος. 

Όλα τα είδη 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 σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

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 στη στήλη « ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν 

ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών, οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «Απαίτηση» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, 

αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  

Ειδικότερα, η στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη 

λέξη «ΝΑΙ» 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 (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών 

εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης 

(ΑΠΑΝΤΗΣΗ). Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα 

αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί 

αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.  

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 Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η 

παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. 

Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα είδη.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγω κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα 

καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 1000BASE-SX  Short Wavelength  GBIC 

(Multimode only) ΚΩΔ. WS-G5484 ΝΑΙ   
2 1000BASE-T  Short Wavelength  GBIC 

(Multimode only) ΚΩΔ. WS-G5483 ΝΑΙ   
3 Multimode/Singlemode converter ATM155 

SC/SC ΚΩΔ. Transition VND. NO. F-SM-
MM-02-EU 

ΝΑΙ   

4 οπτικό patchcord (διπλό) 50 μέτρα 
singlemode ST-SC ΝΑΙ   

5 οπτικό patchcord (διπλό) 20 μέτρα 
singlemode SC-SC ΝΑΙ   
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6 οπτικό patchcord (διπλό) 5 μέτρα 
multimode LC-SC ΝΑΙ   

7 2851 Voice Bundle,PVDM2-48,SP 
Serv,64F/256D ΚΩΔ. CISCO 2851- V/K9 ΝΑΙ   

8 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 ΚΩΔ. 
VWIC-1MFT-E1 ΝΑΙ   

 

Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


