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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28-07-2006 (ΦΕΚ 243/17-08-2006 τ. ΝΠ∆∆) «Περί 

εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» 

2. Την απόφαση αριθµ. 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 

1946/29-12-2006 τ. Β) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» 

3. Τον Ν. 2362/1995 (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, 

4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

5. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, 

6. Τον Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

7. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», όπως 

σήµερα ισχύει, 

8. Το Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/12.10.1998 τΑ΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για 

τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000, 

«Τροποποίηση του Π.∆. 346/19998(Α΄ 230) “προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για 

τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης 

Ιουλίου 1992” σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης 

Οκτωβρίου 1997», 

9. Τον Ν.1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

10. Το Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συµβάσεων δηµόσιων 
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Προµηθειών» και το Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100 τ. Α΄) µε το οποίο τροποποιείται και 

συµπληρώνεται το Π.∆. 370/1995, 

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

12. Τον Ν. 2522/1997 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 

συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την Ο∆ 89/665 ΕΟΚ», 

13. Τον Ν. 3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες 

διατάξεις», 

14. Το Π.∆, 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει, 

15. Την µε Α.Π. Π1/1105/02.03.2006 Εγκύκλιο του Τµήµατος Θεσµικών Ρυθµίσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, « Εφαρµογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών». 

16. Την µε αριθ. 13/24.01.2007 θέµα 5.3 απόφάση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια δύο φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις 

ανάγκες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη µε συνολικό προϋπολογισµό 42.000,00 

€ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη 

συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια δυο φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την κάλυψη 

των αναγκών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  42.000,00 € 

(σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό, του νόµιµου ΦΠΑ. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος Περιουσίας & 

Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. 

Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κκ. Μπακάλης Χρήστος και Χατζηχριστόφας Φραντζής. Η 

κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 09/02/2007 και ώρα 15:00. Προσφορές 

µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιονδήποτε τρόπο επί 

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

παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν 

µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν 

έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 12/02/2007 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Τµήµατος 

Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, 

ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση 

του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή µπορούν να 

παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ειδών, µε 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας. Μεταξύ του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του αναδόχου προµηθευτή θα υπογραφεί σύµβαση προµήθειας. 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα της Μυτιλήνης 

την 26/01/2007. Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις 

26/01/2007. 

Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη 

δίνονται από το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην 

Πανεπιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι υπάλληλοι 

είναι οι κκ. Μπακάλης Χρήστος (τηλ. 2251036128, Fax: 2251036127, e-mail: 

c.bakalis@soc.aegean.gr) και Χατζηχριστόφας Φραντζής (τηλ. 2251036007, Fax: 2251036127, 

e-mail: fhat@env.aegean.gr),  

Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Χρυσή Βιτσιλάκη  
 
 
 
 

Αντιπρύτανις  
Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ο κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, υποχρεούται να συντάξει την προσφορά του 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους έλαβε γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε 

την υποβολή της προσφοράς και χωρίς αναφορά σ’ αυτή. Εξάλλου µε την υποβολή της 

προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο συµµετέχων είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά, 

των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 

υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 

φάκελο του διαγωνισµού.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ), 

εκτός από εκείνους που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη 

αποδοχή όµως, όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό 

στοιχείο όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απόρριψης αυτής, κατά την 

ελεύθερη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά, να αποφύγουν παραποµπές σε γενικούς ή 

ειδικούς όρους πωλήσεως. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια δύο φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την 

κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, (Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη).  

Η παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, απ΄ όπου 

παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού, 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφορών (Courier). Ο ενδιαφερόµενος επικοινωνεί µέσω 

fax µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο οποίο στέλνει έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της 

Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το 

ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. Το κόστος 

αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και 
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σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού, 

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση c.bakalis@soc.aegean.gr  ή στη 

διεύθυνση fhat@env.aegean.gr που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας 

(επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) και θα ζητά την ηλεκτρονική 

αποστολή της προκήρυξης, 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση 

http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 

την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα 

περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

i)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που 

ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων, 

ii) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 

που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος τεύχους. 

3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 

Αποκλείεται της συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου 

υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, για έναν ή 

περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

Καθένας από τους προσφέροντες µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό, όταν: 

i) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
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πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

ii) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

iii) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική του διαγωγή, 

iv) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε 

οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

v) έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ 

του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

vi) έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει επαγγελµατική 

εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελµατική δραστηριότητα, 

vii) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

viii) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και 

τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

ix) είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

από την παρούσα διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

υποβάλει τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και 

ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή, ο 

οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 ∆ικαιολογητικά 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 

µαζί µε την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 

ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων: 

i. ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, 

ii. ότι δεν έχει καταδικαστεί για προσβολή που αφορά στην επαγγελµατική του 

διαγωγή µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου, 

iii. ότι δεν έχει καταδικαστεί για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
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απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

iv. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση και 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία, 

v. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, 

vi. ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς οποιασδήποτε Ελληνικής 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν 

εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

vii. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει 

επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελµατική δραστηριότητα, 

viii. ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 

i. η διάρκεια ισχύος της προσφοράς, Η διάρκεια ισχύος δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

ii. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, 

της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση στο σύνολο τους, 

iii. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της 

σχετικής διακήρυξης, 

iv. ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο σύνολο του φακέλου της 

προσφοράς είναι αληθείς, 

v. ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα, 

vi. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή 

της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

3. Για τους συµµετέχοντες που είναι νοµικά πρόσωπα, θα κατατίθεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 

του Ν.1599/1986 στην οποία θα ορίζεται ο/οι εκπρόσωπος/οι του νοµικού προσώπου 

που είναι υπεύθυνος/οι για τη σύνταξη της προσφοράς καθώς και ο εκπρόσωπος που 

θα υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του 

διαγωνισµού σε αυτόν.  

4. Οι προσφορές από Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προµηθευτών θα πρέπει εκτός των 

παραπάνω δικαιολογητικών να υποβάλλουν και, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 την 

οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών µελών και στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

i. αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το διαγωνισµό, 

αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής, 

ii. στην περίπτωση που επιλεγούν για τη συγκεκριµένη προµήθεια, θα συστήσουν 
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Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, 

iii. έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας. 

5. Οι προσφορές από Συνεταιρισµούς θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να 

περιλαµβάνουν και Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 

∆ιευκρινίσεις 

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που ζητούνται στα πλαίσια των παραπάνω περιπτώσεων θα 

πρέπει να φέρουν νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 

Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 

εφόσον ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία, συµβάλλει µε 

οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της προσφοράς. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 

πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της προσφοράς που 

αντιστοιχεί στον κάθε συµµετέχοντα στην ένωση. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος 

της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, 

η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 

τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν 

η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ή 

Υπηρεσίας. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η 

λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

συµβάσεως. 

4.2  Εκπροσώπηση 

Εφόσον οι συµµετέχοντες λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που έχει 

διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης ορισµού του. 

4.3  Συµπλήρωση εγγράφων 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται να 

καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τις τυχόν τυπικές ελλείψεις των νοµίµως 

υποβληθέντων εγγράφων που περιλαµβάνονται στο φάκελο της προσφορά τους, και να 

αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Σελίδα 9 



ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 455/25.01.2007 

την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1  Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 

1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και 

να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση ορισµένους τεχνικούς όρους και 

τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 

µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά 

µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 

προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις 

συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους. 

5.2  Τρόπος υποβολής 

Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στο 

Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, 

µέχρι και την 09/02/2007 και ώρα 15:00: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης 
81100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και αυτό θα είναι 

επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier 

που θα απευθύνεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα 

ληφθούν υπόψη µόνο αν παραληφθούν από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 

ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη ∆ιεύθυνση 
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Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται 

µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα υποβάλει 

τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

5.3  Φάκελος προσφοράς 

Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

1. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που ζητούνται 

στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

2. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί 

ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Εξωτερικά, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που δεν έχουν σε ξεχωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την 

οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο 

την τεχνική όσο και την οικονοµική τους προσφορά. 

5.4  ∆ιορθώσεις 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

µονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

5.5  Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 

Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο για το σύνολο των ειδών του διαγωνισµού 

και όχι για τµήµα αυτών.  

Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 

Μέρος Α: Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής που αξιολογούνται 

Εντός της Τεχνικής Προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία 

θα αναγράφεται η λίστα των προσφερόµενων ειδών και η χώρα καταγωγής του καθενός 

από αυτά. 

2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και 

υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα).  

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει οργανωµένο service µε άριστα εκπαιδευµένο και 

πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό (αριθµός ατόµων) για την εγκατάσταση, συντήρηση 

και επισκευή του προσφερόµενου εξοπλισµού.  

4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τα τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, 

CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προσφερόµενων προϊόντων και η συµµόρφωσή τους µε τα τεχνικά 

και ποιοτικά standards τα οποία πρέπει να πληρούν.  

5. Ο κατασκευαστής του κάθε προσφερόµενου είδους θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε 

το πρότυπο ISO ή/και µε ισοδύναµου ή ανώτερου αυτού, πρότυπο πιστοποίησης  από 

αναγνωρισµένο ινστιτούτο ή οργανισµό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά, να 

κατατεθεί για το κάθε προσφερόµενο είδος, η αντίστοιχη βεβαίωση. 

6. Για το κάθε προσφερόµενο είδος, θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει πιστοποιητικό ή 

αντίστοιχης ισχύος έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι τα είδη που προσφέρει 

διαθέτουν σήµανση CE. 

7. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

πιστοποιητικά, και prospectus για τα προσφερόµενα είδη.  

Μέρος Β: Στοιχεία εξοπλισµού 

Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι προµηθευτές 

υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, συµπληρωµένους τους πίνακες των 

τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συµµόρφωσης) που υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της 

παρούσας διακήρυξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη 

σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 
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αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά τους πίνακες 

συµπληρωµένους και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή 

έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας 

προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των 

τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 

προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ ή µε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη στήλη 

«ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η 

απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την 

προσφορά απαράδεκτη.  

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

υποψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή 

υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι 

«ΟΧΙ». 

Τέλος, στη στήλη (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των 

επισυναπτόµενων 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, ενώ θα πρέπει να υπάρχει 

και αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών. Αν υπάρχει 

ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν 

υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι 

λανθασµένη. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους 

συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε οπτικό µέσο (CD ή DVD), το 

οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 

ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των 

τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε οπτικό µέσο (CD ή DVD) µε εκείνους της 

τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις απαιτούµενες στους πίνακες συµµόρφωσης 

υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της σε τεχνικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο 
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αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι 

προµηθευτές. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των 

τεχνικών προσφορών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε οπτικό 

µέσο (CD ή DVD) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής 

προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε οπτικό µέσο 

(CD ή DVD) µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο 

που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Μέρος Γ: Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστηµα παροχής εγγύησης 

καλής λειτουργίας και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει ο 

υποψήφιος προµηθευτής σε τοπικό επίπεδο (στο νησί της Μυτιλήνης), και για όλα τα είδη που 

προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα που έχει ο προσφέρων να 

παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα και για µια 3ετία 

από την προµήθεια. Για το λόγο αυτό ο συµµετέχων θα πρέπει εντός της τεχνικής του 

προσφοράς να συµπεριλάβει: 

1. Βεβαίωση του ιδίου (ή του κατασκευαστικού οίκου του κάθε είδους) 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. 

2. Υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, δήλωση - εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 

συντήρησης των προσφερόµενων ειδών, µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα 

επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον αυτή που 

αναφέρεται στους πίνακες συµµόρφωσης. Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, 

ο προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει αρχικό διάστηµα εγγύησης - δωρεάν 

συντήρησης τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη 

περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της. Οι ελάχιστες 

προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 

i. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους 

που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 

ii. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 

iii. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί 

καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών. 

iv. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης 

των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

v. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκµηριώσει πώς θα εκπληρώσει τις συµβατικές του 
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υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια 

της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

vi. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη 

τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) 

που βρίσκονται στην περιοχή εγκατάστασης των προµηθευόµενων ειδών, οφείλει 

να το δηλώσει, καθώς επίσης να υποβάλει και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων 

ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

5.6  Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες 

οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση του υπόδειγµα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να 

εµφανίζεται το κόστος όλων των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών, το συνολικό 

κόστος για κάθε επιµέρους είδος, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή 

υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε 

καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, 

κρυφά κόστη κλπ. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του 

προσφερόµενου προϊόντος µετά από πιθανές εκπτώσεις. 

Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 

υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της 

οικονοµικής προσφοράς και σε οπτικό µέσο (CD ή DVD) 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 οπτικό µέσο (CD ή DVD) µε εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν 

τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από 

την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να 

παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και µετά 

τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ 
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7.1 Τµηµατική προσφορά - Νόµισµα 

Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, σε ΕΥΡΩ. 

Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα διακήρυξη.  

7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε συνάλλαγµα  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρµογής ή που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος. 

 

7.3 Μεταβολή τιµών  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 

προµηθευτές δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν 

νέους πίνακες τιµών. 

Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο προµηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένοι να το 

αναφέρειστην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις 

µετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

7.4 Τεκµηρίωση τιµών 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε 

υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων 

εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά η 

οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία 

υποβάλλεται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµη. Οι 

προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες 

θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό. 

8.2 ∆ιαδικασία διενέργειας 

Η διενέργεια γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
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Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και 

µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής της κάθε 

προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά κατά 

φύλλο. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής του κάθε υποψηφίου. Οι 

φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

φυλάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υπέβαλαν προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία 

ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για 

οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκµηριώνει την απόρριψη εντός του παραπάνω 

πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, αποκλείονται 

από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται 

µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού από το Πρυτανικό Συµβούλιο, χωρίς 

να αποσφραγιστούν.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των 

οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής. Κατά την αποσφράγιση µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα 

δικαιολογητικά και τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά 

φυλλάδια. 

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Η αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισµού από το Πρυτανικό Συµβούλιο, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων 

των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών. Οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές εγκρίθηκαν κατά την τεχνική 

αξιολόγηση, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών, και δύνανται να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων καθώς επίσης και των 

τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 

Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο µετά την 

ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης των προσφορών και την υποβολή των πρακτικών 

των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της 
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παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1  Γενικές αρχές 

Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού. Προσφορές 

οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισµού 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της 

δύναται κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν 

τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους υποψηφίου, θα 

επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης στη δικαιοδοσία της Επιτροπής 

υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο προµηθευτή, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την 

κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή, είτε 

ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της 

Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

9.2  Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 

Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι 

το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή υποοµάδας κριτηρίων 

αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται στον 

Πίνακα της επόµενης παραγράφου 9.3. 

Κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια, τα οποία βαθµολογούνται χωριστά, µε 

εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και επιπλέον έχουν επιµέρους συντελεστές 

βαρύτητας. Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης βαθµολογούνται 

αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται µέχρι 120 τους βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 

προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί 

µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία 
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της κάθε οµάδας είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων 

πολλαπλασιαζόµενων επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας. Η συνολική βαθµολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του συνόλου των οµάδων. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης 

των προσφορών, ανά είδος, από την καλύτερη έως τη χειρότερη. 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του 

προµηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο 

υποψήφιος προµηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα 

προσκοµίσει µέσα σε δυο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

9.3  Οµάδες κριτηρίων – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 

Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής:  

ΟΜΑ∆Α Α΄:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
α/
α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Α.1 Συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές 60% 

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

5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 65 % 
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/
α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

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

5% 

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

10% 

Β.3 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας 15% 
Β.4 Χρόνος παράδοσης 5% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 35 % 

 

9.4  Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των 

προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τον λόγο Β/Κ. 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η 

συνολική βαθµολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία 

προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της Τεχνικής Βαθµολογίας. 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Κατακύρωση 
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Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να 

γίνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισµού και απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου.  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 

προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.  

Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του µετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα 

έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννοµου συµφέροντός του, κατά την 

ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις 

προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον 

αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 

10.2  Υπογραφή Σύµβασης 

Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του προµηθευτή που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί 

σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές 

τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα κληθεί από την αρµόδια υπηρεσία του 

Ιδρύµατος µε σχετικό έγγραφο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα στην προθεσµία που 

αναφέρει το έγγραφο να προσέλθει στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της 

Σύµβασης.  

Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία 

που ορίσθηκε στην επιστολή-πρόσκληση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και το Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά 

διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη του διαγωνισµού.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση της 

προµήθειας όπως προδιαγράφηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

11.1 Ενστάσεις 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 

προµηθευτή σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 15 του Π∆ 394/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005). 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

όργανο του φορέα ως εξής:  
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α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της διενέργειας 

ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών:  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη εργάσιµη 

ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και 

εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 

προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση: 

Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των 

σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που 

διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του 

φορέα οργάνου. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 

11.2  ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

12.1  Προϋπολογισµός 

O συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 € 

(σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ). Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ. 

12.2  Τίµηµα 

Το τίµηµα, για κάθε προµηθευτή, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιµή των ειδών 

που του κατακυρώθηκαν.  

12.3  ∆ιακανονισµός 

Η πληρωµή του τιµήµατος του συνόλου των προς προµήθεια ειδών που θα 

κατακυρωθούν στον ανάδοχο, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις 

αρµόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών. Το συµφωνηµένο τίµηµα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου 
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σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν στο δηµόσιο.  

12.4  Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 

4% επί του καθαρού (χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος τιµήµατος. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταβάλει τους νόµιµους φόρους, τέλη (∆ηµοσίου ή ∆ήµων), δικαιώµατα, 

εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 12.5  Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 

Οι προµηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα 

παραδώσουν, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα 

υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν 

τους αναδόχους. 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 

13.1  Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη και συγκεκριµένα σε κτίριο του Ιδρύµατος που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο κατά την 

ανακοίνωση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε 

το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας που θα υποβάλει ο ανάδοχος στην 

προσφορά του. 

Οι προµηθευτές ειδοποιούν εγγράφως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, πέντε (5) ηµέρες πριν 

την παράδοση, ότι προτίθενται να παραδώσουν τα υλικά. 

13.2  Εγκατάσταση - συναρµολόγηση 

Όλα τα προσφερόµενα είδη θα εγκατασταθούν και συναρµολογηθούν από τον 

ανάδοχο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

13.3  Κατάρτιση σχετικού προσωπικού 

Το έργο περιλαµβάνει κατάρτιση σχετικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο 

χειρισµό, την υποστήριξη και τον προγραµµατισµό των εφαρµογών των συστηµάτων. 

13.4  Παραλαβή ειδών 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει θα πραγµατοποιήσει επιτροπή 

παραλαβής υλικών του Ιδρύµατος στην οποίο θα παραδοθούν τα είδη, όπως αυτές έχουν 

ορισθεί µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (αριθµ. 

Συνεδρίασης 80/29.06.2006, Θέµα 5.5).  

Ο προµηθευτής, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε οι 

επιτροπή παραλαβής να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση του εξοπλισµού που θα 

παραληφθεί. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον προµηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισµός σύµφωνα µε πίνακα παράδοσης των ειδών της κάθε σύµβασης, που 

επισυνάπτεται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
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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 το Πανεπιστήµιο Αιγαίου) και υπογράφεται 

από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής µαζί µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο 

υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας εξοπλισµού αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος.  

Από τη στιγµή παράδοσης σε σωστή λειτουργία του εξοπλισµού, αρχίζει µια περίοδος 

δοκιµαστικής λειτουργίας δύο (2) µηνών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν υπάρχουν 

προβλήµατα στον εξοπλισµό, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. 

Σε περίπτωση που παρέλθει η διάρκεια των δύο (2) µηνών και τα είδη εξοπλισµού δεν 

ικανοποιούν πλήρως τις λειτουργικές προδιαγραφές, ορίζεται εκ νέου διάστηµα παραλαβής 

ενός (1) µηνός, µέσα στο οποίο ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες 

αλλαγές ή αντικαταστάσεις για την εξάλειψη µειονεκτηµάτων, σφαλµάτων, ελλείψεων ή 

αποκλίσεων. 

Εάν παρέλθει και το διάστηµα αυτό και οι ελλείψεις ή ελαττώµατα παραµένουν, η 

Υπηρεσία αυτοδίκαια µπορεί κατά την κρίση της και προς εξασφάλιση των συµφερόντων της 

και ικανοποίηση των αναγκών της, να προβεί στα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις 

µέτρα. 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων 

της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα 

υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις 

όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 

14.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 

Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή καθώς και τα αναφερόµενα σχετικά µε το χρόνο 

παράδοσης του κάθε είδους στην τεχνική προσφορά του. Η χρονική περίοδος µπορεί να 

µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αν 

παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που οφείλονται 

στον προµηθευτή, τότε ο συγκεκριµένος προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συµβατικού τιµήµατος του 

εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος 

αυτού. 

14.2  Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να 
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καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των 

συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου». Στην περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες 

που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, κατά 

την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συµβατικό τίµηµα και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 394/1996 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 33 του Π.∆. 394/1996. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος προµηθευτής του διαγωνισµού και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα 

προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

∆ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 

να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε 

διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

16.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του διαγωνισµού σε οποιονδήποτε τρίτο, 

των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί 

µεταξύ αυτού και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

16.2  Προσωπικό 

Ο ανάδοχος 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. 

16.3  Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 
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οποίος υποχρεούται µέσα σε πέντε εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 455/25.01.2007 

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 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Φωτοτυπικό µηχάνηµα - ΤΥΠΟΣ 1 
 Αριθµός  Μονάδων: 1 

Μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων 
µεγάλης αναπαραγωγικής ικανότητας µε 
χρήση ξηρογραφικής µηχανής 

ΝΑΙ 
  

Εκτυπωτική ικανότητα (φύλλα/µήνα) ≥ 500.000   
Ταχύτητα επεξεργασίας (ppm A4) σε απλής 
και διπλής όψης εκτύπωση 

≥ 100   

Ανάλυση αντιγράφου (dpi) ≥ 1200 Χ 1200   
Αποθηκευτική ικανότητα (GB) σκληρού 
δίσκου 

≥ 40   

Μνήµη συστήµατος (ΜΒ) ≥ 512   
Αυτόµατος τροφοδότης διπλής όψης ΝΑΙ   
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη 
(φύλλα Α4) 

≥ 250   

Μέγεθος φύλλων τροφοδοσίας αυτόµατου 
τροφοδότη Α3 – Α5 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα αποθήκευσης σε αρχεία τύπου 
τουλάχιστον TIFF ή PDF 

ΝΑΙ   

Αποθήκευση σε δικτυακούς εξυπηρετητές 
αρχείων  

ΝΑΙ   

Χωρητικότητα στάνταρτ δίσκων 
τροφοδοσίας χαρτιού (φύλλα) 

≥ 4000   

Χωρητικότητα δίσκου bypass (φύλλα) ≥ 150   
∆υνατότητα προσθήκης επιπλέον δίσκων 
τροφοδοσίας χαρτιού (φύλλα) 

≥ 4000   

∆υνατότητα εισαγωγής προεκτυπωµένων 
εντύπων 

ΝΑΙ   

Συρραφή αντιγράφων µονής ή διπλής 
όψης 

ΝΑΙ   

Ποσότητα φύλλων ανά συρραµµένο 
αντίγραφο  

≥ 100   

∆υνατότητα συρραφής σε τουλάχιστον 
τρεις διαφορετικές θέσεις επί του 
αντιγράφου 

ΝΑΙ 
  

Τρύπηµα αντιγράφων (2 έως 4 τρύπες) ΝΑΙ   
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου (φύλλα) ≥ 3000   
∆ιαχωρισµός δεσµίδων παραγόµενων 
αντιγράφων 

ΝΑΙ   

Παραγωγή συρραµµένων φυλλαδίων µε 
διαχωρισµό ενός φύλλου σε τέσσαρα 
µικρότερα 

ΝΑΙ 
  

Ποσότητα φύλλων ανά συρραµµένο 
φυλλάδιο  

≥ 15   

Συρραφή στη µέση του φυλλαδίου ΝΑΙ   
Μετρητής αντιγράφων ≥ 999   
Έγχρωµη flat οθόνη αφής  ΝΑΙ   
∆υνατότητα προβολής µηνυµάτων και 
οδηγιών στα Ελληνικά  

Θα 
αξιολογηθεί   

  
  

Λειτουργίες αντιγραφής: Αυτόµατη µονής, 
διπλής όψης, σµίκρυνση και µεγέθυνση, 
αυτόµατη επιλογή χαρτιού, αυτόµατη 

ΝΑΙ 
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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 
εναλλαγή δίσκων 
Κάρτα Ethernet 10 / 100 BaseT ΝΑΙ   
Υπολογιστικό περιβάλλον: Windows 
ΧP/2000 

ΝΑΙ   

∆ικτυακό περιβάλλον: TCP/IP ΝΑΙ   
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος 210 -240 VAC, 
60 Hz, ασφάλεια 15 Amp, µέγιστη 
κατανάλωση ρεύµατος 3,5 KVA 

ΝΑΙ 
  

Εκπαίδευση κύριων χειριστών συστήµατος  ΝΑΙ   
Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
Χρόνος Παράδοσης ≤ 30 ηµέρες   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
2 Φωτοτυπικό µηχάνηµα - ΤΥΠΟΣ 2 
 Αριθµός  Μονάδων: 1 

Μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων 
µεσαίας αναπαραγωγικής ικανότητας µε 
δυνατότητες εκτύπωσης, φαξ και σάρωσης 

ΝΑΙ 
  

Εκτυπωτική ικανότητα (φύλλα/µήνα) ≥ 170.000   
Ταχύτητα επεξεργασίας (ppm A4) σε απλής 
και διπλής όψης εκτύπωση 

≥ 55   

Ανάλυση αντιγράφου (dpi) ≥ 600 Χ 600   
Αποθηκευτική ικανότητα (GB) σκληρού 
δίσκου 

≥ 80   

Μνήµη συστήµατος (ΜΒ) ≥ 256   
Αυτόµατος τροφοδότης διπλής όψης ΝΑΙ   
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη 
(φύλλα Α4) 

≥ 75   

Χωρητικότητα στάνταρτ δίσκων 
τροφοδοσίας χαρτιού (φύλλα) 

≥ 1000   

Χωρητικότητα δίσκου bypass (φύλλα) ≥ 100   
∆υνατότητα προσθήκης επιπλέον δίσκων 
τροφοδοσίας χαρτιού (φύλλα) 

≥ 3500   

Συρραφή αντιγράφων µονής ή διπλής 
όψης 

ΝΑΙ   

Ποσότητα φύλλων ανά συρραµµένο 
αντίγραφο 

≥ 50   

∆υνατότητα συρραφής σε τουλάχιστον 
τρεις διαφορετικές θέσεις επί του 
αντιγράφου 

ΝΑΙ 
  

Χωρητικότητα δίσκου εξόδου (φύλλα) ≥ 2000   
∆ιαχωρισµός δεσµίδων παραγόµενων 
αντιγράφων 

ΝΑΙ   

Μετρητής αντιγράφων ≥ 99   
Λειτουργίες αντιγραφής: Αυτόµατη µονής, 
διπλής όψης, σµίκρυνση και µεγέθυνση, 
αυτόµατη επιλογή χαρτιού, αυτόµατη 
εναλλαγή δίσκων 

ΝΑΙ 

  

  
  

Λειτουργίες εκτύπωσης: υποστήριξη PCL6, 
PCL5e, µεταχρονολογηµένη εκτύπωση, 
προγραµµατισµός σε επίπεδο σελίδας, 
ενσωµατωµένος web browser για 
αποµακρυσµένο έλεγχο, παρακολούθηση 
εργασιών στη µονάδα και στην επιφάνεια 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 455/25.01.2007 

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 
εργασίας του υπολογιστικού συστήµατος 
Λειτουργίες φαξ: αυτόνοµο φαξ (33,6 Kbps), 
επιλογή µίας και δύο γραµµών 

ΝΑΙ   

Λειτουργίες σάρωσης: ≥ 50 
σαρώσεις/λεπτό, σάρωση σε email 

NAI   

Κάρτα Ethernet 10 / 100 BaseT ΝΑΙ   
∆υνατότητα µελλοντικής ασύρµατης 
σύνδεσης µέσω προσαρµογέα  

ΝΑΙ   

Υπολογιστικό περιβάλλον εργασίας: 
Windows XP/2000 

ΝΑΙ   

∆ικτυακό περιβάλλον: TCP/IP ΝΑΙ   
∆υνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης µε 
πρόσθετα εξαρτήµατα 

Θα 
αξιολογηθεί   

Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 1 χρόνο   
Χρόνος Παράδοσης ≤ 30 ηµέρες   
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