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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 1713/M/06                                                                    Μυτιλήνη, 31/12/ 2006 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (Μέτρο 
2.1), που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς 
Πόρους κατά 25%, την 20η Νοεµβρίου 2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 π.µ. στα γραφεία της 
Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξάγει  πρόχειρο  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά παραγγελόµενο είδος (Απόφαση 
Επιτροπής Ερευνών 191/08.06.2006 θέµα 12xix) για την προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες της 
Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
ΕΙ∆ΟΣ : Πρόχειρος διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή µονάδας, ανά είδος όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόµενο και αποτελούµενο αναπόσπαστο 
µέρος της προκήρυξης, πίνακα Α,  για την προµήθεια αναλωσίµων, προϋπολογισµού δαπάνης έως του ποσού 
των δέκα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (10.847,42€), πλέον του  
αναλογούντος  Φ.Π.Α  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για µέρος των ειδών. 
 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, στις 2/11/2006.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί  για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο Λέσβου) στις 
2/11/2006. 
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), 
στις 2/11/2006. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται αυτής δίνονται από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα 
Άννα Κοτρίκλα, τηλ. 22510-36068 Fax: 22510-36069, email: akotr@aegean.gr.  
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 13/11/2006 και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται από την αρµόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου, 
τηλ.:  22510-36064, Fax : 22510-36039, email: elen@aegean.gr.  
 
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε είδη του  διαγωνισµού, δίνονται από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη 
Μουτζουρέλλη, τηλ. : 22510-36062, Fax : 22510-36039, email: giotis@aegean.gr 
 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα : 

1. Στην Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, 
2. Στις διατάξεις του Ν.2286/95,  
3. Στις διατάξεις του Π.∆. 394/1996,  
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καθώς και στην λοιπή κείµενη Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια αναλωσίµων θα καλυφθεί από την κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης 64.07 (έντυπα 
και γραφική ύλη) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π∆Ε  και στη ΣΑΕ 045/3 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο 
«Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου». Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί στην κατηγορία πράξεων 
2.1.3.ε. «Ενίσχυση και Εµπλουτισµός Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» της ενέργειας 2.1.3 «Ενίσχυση 
Βιβλιοθηκών» του Μέτρου 2.1 «Αναβάθµιση της Ποιότητας της Παρεχόµενης Εκπαίδευσης», σύµφωνα µε την 
αριθ. 3854/30.04.2002 Απόφαση Ένταξης, την αριθ. 7090/25.06.2003 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, 
την αριθ. 14419/24.10.2003 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης την αριθ. 7931/25.05.2004 3η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 23451/23.12.2004 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 
20749/18.10.2005 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και την αριθ. 12491/14.06.2006 6η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης. Η πράξη έχει κωδικό έργου ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377 και συγχρηµατοδοτείται  από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Κρατική Συµµετοχή κατά 25% . 
 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και σε κράτη µέλη που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους δικαιολογητικά 
συµµετοχής, θα ζητηθούν όµως από τον µειοδότη προµηθευτή. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Προσφορές για µέρος µόνο των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος 
σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 
 
Τρόπος υποβολής 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω 
διεύθυνση, µέχρι και στις 16/11/2006 και ώρα 15.00: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Κουντουριώτη 47Γ, 81100 Μυτιλήνη 

 
 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο 
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων 
σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της προκήρυξης συµµετοχής 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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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 του διαγωνισµού 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 του διαγωνισµού. 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 
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς  
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι 
θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του πίνακα Β της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα 
πρέπει να εµφανίζεται 1) αύξων αριθµός, 2) περιγραφή  είδους, 3) ποσότητα, 4) προσφεροµένη τιµή 
µονάδας πλέον Φ.Π.Α., 5) Φ.Π.Α. 6) προσφερόµενη τιµή µονάδας συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 7) συνολική 
τιµή (τιµή µονάδας επί ποσότητα) πλέον Φ.Π.Α., 8) συνολική τιµή (τιµή µονάδας επί ποσότητα) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 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. Οι πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές 
εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.  
 
Οι συµµετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες 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 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 του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΤΙΜΕΣ  
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για παράδοση στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας. 
 
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. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Για την τελική επιλογή του/των προµηθευτή/των  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : 
 
Την χαµηλότερη τιµή ανά παραγγελόµενο υλικό (είδος) που περιγράφεται στον πίνακα. 
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Κατάταξη προσφορών και επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά. Οικονοµικότερη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή. 
 
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.  
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του µπορεί 
να προτείνει : 
Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% 
στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.  
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθορισµένου από την προκήρυξη, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον/τους προµηθευτή/τες. 
 
 Η κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 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 ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον 
αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν, 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/των µειοδότη που 
θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της  σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην 
παρούσα προκήρυξη.  
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία 
δέσµευση για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς 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/οι ανακηρυχθείς/έντες µειοδότης/τες προµηθευτής/τές υποχρεούται/νται να προσκοµίσει/σουν Γραµµάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, 
σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας, πλέον 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 31/5/2007.  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 5 από 13 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα επτά 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (10.847,42€), πλέον του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων τετρακοσίων δέκα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (1.410,17 €).  Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 
64.07 του έργου «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» και συγκεκριµένα από τα υποέργα 1, 2, 
3, 4 και 5. 
 
Κρατήσεις 
Τον/τους προµηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καµία 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/τους προµηθευτή/τες.  
 
 Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Ο/οι  προµηθευτής/τες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει/ουν, ελεύθερα στις 
εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας. 
 
Oι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προµηθευτής/τές.  
 
Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον/στους  µειοδότη/τες προµηθευτή/τες θα γίνεται µε εξόφληση του 
100% των τιµολογίων του και µετά την οριστική παραλαβή από τριµελή επιτροπή παραλαβής των 
αναγραφοµένων ειδών σε αυτά.  
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε 
τον Πίνακα Α. 
Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες αναλαµβάνει/ουν την  υποχρέωση να παραδίδει/ουν τα είδη εντός, το 
αργότερο, τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση των 
ειδών µπορεί να γίνεται τµηµατικά.  Η µη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά 
περίπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης από υπαιτιότητα του προµηθευτή, ο Ειδικός 
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον προµηθευτή για 
τη καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση µε το 3% της 
αξίας του κάθε είδους που δεν έχει παραληφθεί για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι είκοσι (20) ηµέρες, 
κατόπιν αυτής της περιόδου, αφαιρείται η εντολή προµήθειας του συγκεκριµένου είδους. Σε περίπτωση 
επανειληµµένης καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προµήθειας των ειδών από τον προµηθευτή, 
αναθέτοντάς την σε άλλο προµηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος από την Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , όπως ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.∆. 394/04.12.1996.  
 
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν µερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο µειοδότης προµηθευτής. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα µέλη της 
οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους µειοδότη/ες προµηθευτή/ες.   

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

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 6 από 13 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/τους µειοδότη/τες προµηθευτή/τες του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του 
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/τους µειοδότη/τες, 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/ουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο/οι µειοδότης/τες προµηθευτής/τες 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).  
 
 

 
Αντιπρύτανις 

 
 

         Χρυσή Βιτσιλάκη 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 7 από 13 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

1 Toner για LaserJet HP 2420 (Q6511A) 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
2 
 

Toner για HP Business Inkjet 2600 - Μαύρο µε κωδικό 
C4844Α 

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

8110, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
3 Toner για HP Business Inkjet 2600 - Cyan µε κωδικό 

C4836Α 
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 
81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

4 Toner για HP Business Inkjet 2600 - Magenta µε κωδικό 
C4837Α 

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
5 Toner για HP Business Inkjet 2600 - κίτρινο µε κωδικό 

C4838Α 
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 
81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΧΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΩΝ 8) 
4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΑΜΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 
ΣΑΜΟΥ) 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΥΡΟΥ (ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 98) 

6 Toner για HP LaserJet 2100 ΤΝ Print Cartridge (C4096A) 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)  

7 Toner για HP LaserJet 4L toner cartridge 92271A 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
8 Toner για XEROX τύπος: C123 (φωτοτυπικό) 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΧΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΩΝ 8) 
9 Toner + drum unit για XEROX 425DC (φωτοτυπικό) µε 

κωδικό 13R90125 
3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΧΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΩΝ 8) 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΑΜΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 

ΣΑΜΟΥ) 

10 Toner Panafax UG-3313 (για FAX τύπου Panasonic  
Panafax UF-885 και για UF-560) 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

11 Toner για το XEROX DC 220 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

12 Toner Toshiba T- 3560E (φωτοτυπικό) 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΑΜΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 

ΣΑΜΟΥ) 
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 
81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

13 Toner για φωτοτυπικό τύπου minolta Dialta 251  

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

14 Image units για φωτο-τυπικό τύπου minolta Dialta 251   

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 8 από 13 

  Κουντουριώτη 47Γ 

15 'Toner για φωτοτυπικό τύπου Minolta 1380mf digital 
copier 

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
16 Minolta Konica magicolor 2300W - Μαύρο µε κωδικό 

1710517-005 
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

17 Minolta Konica magicolor 2300W - Κόκκινο µε κωδικό 
1710517-007 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

18 Minolta Konica magicolor 2300W - Μπλέ (γαλάζιο) µε 
κωδικό 1710517-008 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

19 Minolta Konica magicolor 2300W - Κίτρινο µε κωδικό 
1710517-006 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

81100, Μυτιλήνη, 
Κουντουριώτη 47Γ 

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΧΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΩΝ 8) 

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΥΡΟΥ (ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 98) 

20 Θήκες για DVD και CD (slim)  
10άδα 

20 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 

81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 
81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

21 CD-R Verbatim  
50άδα 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΥΡΟΥ (ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 98) 
22 HP Ultrium RW data cartridge C7973A (800 GB) 24 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΙΜΒΡΟΥ 3, 
81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 9 από 13 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ, 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.   
Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ, 
ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΦΠΑ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ      

1 Toner για LaserJet 
HP 2420 (Q6511A) 

3      

2 
 

Toner για HP 
Business Inkjet 
2600 - Μαύρο µε 
κωδικό C4844Α 

5      

3 Toner για HP 
Business Inkjet 
2600 - Cyan µε 
κωδικό C4836Α 

6      

4 Toner για HP 
Business Inkjet 
2600 - Magenta µε 
κωδικό C4837Α 

5      

5 Toner για HP 
Business Inkjet 
2600 - κίτρινο µε 
κωδικό C4838Α 

4      

6 Toner για HP 
LaserJet 2100 ΤΝ 
Print Cartridge 
(C4096A) 

11      

7 Toner για HP 
LaserJet 4L toner 
cartridge 92271A 

1      



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 10 από 13 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ, 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ, 
ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΦΠΑ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

8 Toner για XEROX 
τύπος: C123 
(φωτοτυπικό) 

6      

9 Toner + drum unit 
για XEROX 425DC 
(φωτοτυπικό) µε 
κωδικό 13R90125 

3      

10 Toner Panafax UG-
3313 (για FAX 
τύπου Panasonic  
Panafax UF-885 και 
για UF-560) 

6      

11 Toner για το 
XEROX DC 220 

2      

12 Toner Toshiba T- 
3560E 
(φωτοτυπικό) 

4      

13 Toner για 
φωτοτυπικό τύπου 
minolta Dialta 251  

27      

14 Image units για 
φωτο-τυπικό τύπου 
minolta Dialta 251   

4      

15 'Toner για 
φωτοτυπικό τύπου 
Minolta 1380mf 
digital copier 

3      

16 Minolta Konica 
magicolor 2300W - 
Μαύρο µε κωδικό 
1710517-005 

4      

17 Minolta Konica 2      



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 11 από 13 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ, 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ, 
ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΦΠΑ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

magicolor 2300W - 
Κόκκινο µε κωδικό 
1710517-007 

18 Minolta Konica 
magicolor 2300W - 
Μπλέ (γαλάζιο) µε 
κωδικό 1710517-
008 

2      

19 Minolta Konica 
magicolor 2300W - 
Κίτρινο µε κωδικό 
1710517-006 

2      

20 Θήκες για DVD και 
CD (slim)  
10άδα 

90      

21 CD-R Verbatim  
50άδα 

4      

22 HP Ultrium RW 
data cartridge 
C7973A (800 GB) 

24      



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 12 από 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                                   Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

  Σελίδα 13 από 13 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

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

  

 

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

 

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

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 31/05/2007  

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. 

 
 
 

 


