
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

Τηλ:. +3022510-36700, Φαξ.:+302251036709 

Μυτιλήνη 19/12/2006 
Αριθ. Πρωτ: 2120/Μ/06 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) έχοντας υπόψη 
την απόφαση του ΕΛΚΕ (186/20.12.2005/θέμα 15 vi) 
  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
1. Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων δεκατριών 
χιλιάδων τριακοσίων πέντε ΕΥΡΩ (€ 213.305) πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του 
Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ανά ομάδα ειδών. Προσφορές 
μπορούν να κατατεθούν για κάθε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες «Ομάδες», για τη 
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας : 
Ομάδα 1 : Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας – Φασματογραφίας Μάζας (τεμάχια 1 (ένα)) 
(προϋπολογισμού  69.800,00 € πλέον ΦΠΑ) 
Ομάδα 2 : Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας – Φασματογραφίας Μάζας (τεμάχια 1 (ένα)) 
(προϋπολογισμού  140.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 
Ομάδα 3 : Πεχάμετρο (τεμάχια 1 (ένα)) (προϋπολογισμού  375,00 € πλέον ΦΠΑ) 
Ομάδα 4 : Φυγόκεντρος (τεμάχια 1 (ένα)) (προϋπολογισμού  1.130,00 € πλέον ΦΠΑ) 
Ομάδα 5 : Συσκευή Διήθησης (τεμάχια 1 (ένα)) (προϋπολογισμού  2.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 



Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (κωδικός ΠΔΕ: 2005ΣΕ04630031) και στη ΣΑΕ 046/3 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας 
χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Ποιότητας 
Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή 
υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιμών και για τη διαπίστευσή του». Η απόδοση των πιστώσεων 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου γίνεται μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) και με τη 
διαδικασία των έμμεσων πληρωμών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν 2860/2000). Η Πράξη αυτή 
έχει ενταχθεί στο Μέτρο 1.2. «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», Δράση 1.2.2. «Πιστοποίηση» του 
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ, με κωδικό έργου ΟΠΣ – 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 101720  και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου.  Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται κατά 65 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ, το οποίο συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών των περιφερειών) και κατά 35% από 
εθνικούς πόρους.  

 
2.Διάρκεια του έργου: Έξι μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την παράδοση 
του εξοπλισμού και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας.  
 
3.Αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Τηλ. 2251036700, Fax: 2251036709, e-
mail: alkon@aegean.gr.  
 
4.Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους στην περίπτωση 
ανάδειξης πλέον του ενός, αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά. 

 
5.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 12.03.2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15.00 μ.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην παρακάτω 
διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Λόφος Πανεπιστημίου 
Κτίριο Διοίκησης 
81 100 Μυτιλήνη 

«Επιστημονικά  Όργανα για το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

 
και πρωτοκολλούνται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,  
αρμόδιο πρόσωπο κα. Α. Κοντού, τηλ. +3022510-36700, 22510-36709. 
(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να 
περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την Δευτέρα 
12.03.2007 και ώρα 15.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην 
υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.  
(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε πέντε (5) αντίγραφα. 
 

7.Αποσφράγιση των προσφορών  
Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά την 13.03.2007, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ. +3022510-36700. 

  Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
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με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 
 
8.Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 
ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
Β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 4  της  αναλυτικής προκήρυξης. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν 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 
σύμβασης.  

 
9.Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
10. Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία 
λήξης της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  

 
11.Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού (προκήρυξη) και 
να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με αυτά καθώς και τους όρους της 
προκήρυξης έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των προσφορών δηλαδή μέχρι και τις 02.03.2007 και ώρα 15.00. Η παραλαβή 
των εγγράφων και η παροχή διευκρινίσεων θα γίνεται από τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, αρμόδιο πρόσωπο κα Α. Κοντού, τηλ. 
+3022510-36700, 22510-36709, e-mail: alkon@aegean.gr.  

 
12.Εγγύηση συμμετοχής 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. και αναλογεί στην ομάδα/ομάδες για την/τις  
οποία/οποίες υποβάλλεται προσφορά. 
 

13. Προκήρυξη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Η αποστολή της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε στις  
12.01.2007. 

 
Η Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

 

 

 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
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