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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Αριθµ. Πρωτ. : 574/Α/06                                                                         Αθήνα, 31/8/2006 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου προκηρύσσει στις 19 
Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο 
Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος), τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη οικονοµική προσφορά (Απόφαση 
Επιτροπής  Ερευνών 192/19.7.2006, θέµα 13.IV) για την προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων. 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Πρόχειρος διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων, προϋπολογισµού δαπάνης 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του 13% Φ.Π.Α.  
 
Περίληψη της πρόσκλησης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία τοπική εφηµερίδα στις 1 Σεπτεµβρίου 
2006.  
 
Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr), στις 1 
Σεπτεµβρίου 2006. 
 
Αντίτυπα της πρόσκλησης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» (Καρράδειο 
Κτίριο - Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος),  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια 
υπάλληλο κα Μάρι Σταθάκου, τηλ. 22710-35322,  Fax : 22710-35399, email: mstath@aegean.gr.  
 
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται από τον κ. Σιδηροφάγη, τηλ. 22710-35041,   
Fax: 22710-35099  email: fsid@aegean.gr 
 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα : 

• Την Κ.Α./679/22.08.1996, ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, 
καθώς και τις συναφείς αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού προµηθευτές εφόσον είναι 
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα τους σε κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη  που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(ΕΟΧ).  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 
τους δικαιολογητικά συµµετοχής, ενδέχεται όµως να ζητηθούν από τον µειοδότη 
προµηθευτή αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 

τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του 
προσφέροντος σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 
 

http://www.aegean.gr/
mailto:mstath@aegean.gr
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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, στα γραφεία του ∆ιατµηµατικού προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 15.00: 

 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος 
Υπόψη κας Μάρι Σταθάκου 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο. 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 παρούσας προκήρυξης 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
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, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
 
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. 
 
Φάκελος προσφοράς 
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 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 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα 
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς όσο και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς 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. 
 

ptsok
Τίθεται στη ν κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
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Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 
Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
 
Μέρος Α΄: Στοιχεία εξοπλισµού 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται 
να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
α.  Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συµµόρφωσης) που 

υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας πρόσκλησης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που 
αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης µε τους κωδικούς και την περιγραφή 
κάθε εξαρτήµατος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ (πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές). 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως 
ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι προµηθευτές. 
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 
µονολεκτικές απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, 
(COMPLIED) κ.τ.λ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου ή υποψήφιου επιτρέπονται, 
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και 
σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 
αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε CD ROM 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 CD ROM µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο. 
  

Μέρος Β΄: 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 για 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. 

 

Μέρος Γ΄: Στοιχεία Προµηθευτών 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να συµπεριλάβουν, ως ξεχωριστό τµήµα της τεχνικής 
προσφοράς τους και τα παρακάτω: 
 (α) Τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία των υποψηφίων για την 

εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε µέγεθος και αντικείµενο µε αυτό της παρούσας προκήρυξης και 
ενδεικτικά: 
• Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά κατηγορία και 

την τεχνική του υποδοµή.  
• 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. 

 
Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραποµπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του 
διαγωνιζοµένου. 
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Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε 
θα ληφθούν υπόψη.  
 
Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς 
οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Στους πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των προσφεροµένων προϊόντων, 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 κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν 
την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας 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 τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε CD ROM 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 CD ROM µε εκείνους της 
οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο της προσφοράς. 
 
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 Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
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. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. Αποσφράγιση προσφορών – αποκλεισµός προσφερόντων 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, αν 
αυτοί το επιθυµούν. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Ερευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου  µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
∆ιαδικασία αποσφράγισης  
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από 
τα τεχνικά φυλλάδια. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 
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Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές. Ακολουθεί τεχνική 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας. Τέλος συντάσσεται 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απορρίψεις προσφορών, για οποιοδήποτε λόγο, ακολουθεί η 
αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών. Σε κάθε άλλη περίπτωση το 
προαναφερθέν πρακτικό κατατίθεται προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
  

2. Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς. Οι σφραγισµένοι φάκελοι 
µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από αυτήν όλα τα φύλλα της οικονοµικής προσφοράς, κατά φύλλο και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών. 

 
Μετά την αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού προβαίνει στην συµπλήρωση τελικού πρακτικού το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. Το πρακτικό αυτό κατατίθεται προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών. 
 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
∆ιαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία:  
 
1. Πραγµατοποιείται τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια. 
 
2. Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά 

ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά 
επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και 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 
στην 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. 

 
3. 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. 

 
4. Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των 

προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη.  
 
5. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής 

αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι. 
 
6. Ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης. 
 
7. Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς.  
 
8. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 
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 σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
9. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 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 τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

 
10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης,  

γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
πρόσκλησης. ∆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

 
Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 
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 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. 
 
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 (Οµάδες κριτηρίων – κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης). 
 
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 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 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 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. 
 
Οµάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
βαρύτητας έχουν ως εξής:  
 

Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Α’  ΟΜΑ∆Α  
1.  Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  50%  

ptsok
Να πάει επάνω
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2.  Ποιότητα και αποδοτικότητα του µηχανήµατος-ευκολία αναβάθµισης και 
συµβατότητα µε τελευταία τεχνολογία  20%  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ  70%  
Β’ ΟΜΑ∆Α  
1.  Εγγύηση καλής λειτουργίας.  10%  

2.  

Στοιχεία τεχνικής εξυπηρέτησης (Οργάνωση τεχνικού τµήµατος, τεχνική 
κάλυψη, χρόνος απόκρισης σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος κλπ.) – 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση, δυνατότητα επιτόπιας 
επίλυσης τεχνικών προβληµάτων 

20%  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ  30%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100%  
 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
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 της Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Συνεδρίασης του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα 
προµηθευτή. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του 
έννοµου συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτόν, 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. 
 
Β. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
• Περιγραφή είδους  
• Την τιµή 
• Τον τόπο προορισµού  
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα 
ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.  
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Γ. Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 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 τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ούτε 
αυτά θα ληφθούν υπόψη. 
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Ο προµηθευτής 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 προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε 
στην επιστολή-πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί 
έκπτωτος, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί να 
αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη 
προσφορά ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος 
του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
∆. Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στους χώρους 
εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που θα υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι, λοιπές 
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τους προµηθευτές.  
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα στη Χίο: 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Μιχαήλ Λιβανού 54 
82100 Χίος 
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου που θα υποβάλει 
ο προµηθευτής στην προσφορά του. 

 

Παραλαβή ειδών 

Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα 
µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον µειοδότη προµηθευτή.   
 

Ο προµηθευτής, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση εξοπλισµού που θα παραληφθεί. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον προµηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, 
σύµφωνα µε πίνακα παράδοσης των ειδών της σύµβασης, που θα επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
 
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 τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 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.  

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση (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. 
 
Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση και µε 
σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αν 
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παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που οφείλονται σε 
κάποιον ή κάποιους από τους προµηθευτές, 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. 
 
Έκπτωση προµηθευτή 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να 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 
πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο προµηθευτής και ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου 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. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 
 
Προσωπικό 
Ο προµηθευτής 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. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 
 

 
 
 

Αντιπρύτανης 
 
 

         Ιωάννης Σεϊµένης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις 
Η ύπαρξη σήµατος CE και πιστοποίησης κατά ISO θα προσµετράται επιπλέον στην αξιολόγηση του 
προσφερόµενου εξοπλισµού.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στους Πίνακες Συµµόρφωσης. 
 
Εγκατάσταση - συναρµολόγηση 
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν, θα εγκατασταθούν και θα συναρµολογηθούν στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο:  
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Μιχαήλ Λιβανού 54 
82100 Χίος 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Βεβαιώσεις 
Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι θα µπορεί να 
επεµβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν εντός τριών 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά το χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες του, είτε 
µεταγενέστερα µε δαπάνες του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Εγγυήσεις 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να µπορεί να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών µετά την οριστική 
παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου 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 τριών (3) ετών 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 προσφοράς. 
 
Κατά το διάστηµα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την χωρίς 
καθυστέρηση και αποκλειστικά µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος που παρουσιάζεται στον 
εξοπλισµό (στα έξοδα περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και αµοιβής 
προσωπικού και µεταφοράς εξοπλισµού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγµένα προέρχεται από αιτία που δεν  
έχει σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση. 
 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 
επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική 
ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αποκλειστικά µε δικά 
του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και αµεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή 
ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, µε νέα ηµεροµηνία έναρξης, την 
ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων µερών. 
 
Εάν σφάλµατα στην κατασκευή ή τα υλικά προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του 
εξοπλισµού ή τµήµατος αυτού για συναπτά χρονικά διαστήµατα δώδεκα (12) ή 
περισσότερων ωρών, τα διαστήµατα αυτά αθροίζονται και η συµφωνηµένη εγγύηση 
παρατείνεται κατά το σύνολο του χρόνου διακοπής. Εάν τα διαστήµατα διακοπής εξ αιτίας 
ενός και µόνο σφάλµατος στην κατασκευή ή τα υλικά, ανέλθουν συνολικά σε δέκα (10) 
ώρες, η συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης επαναρχίζει  από την ηµεροµηνία επανόρθωσης 
του σφάλµατος. 
 
Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή τµήµατος αυτού, η 
συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν 
συντήρησης επαναρχίζει από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 
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Όλα τα είδη του διαγωνισµού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι 
ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους που θα 

παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 
3. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά 
και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω 
υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 

5. Ο προµηθευτής οφείλει επίσης να τεκµηριώσει πώς θα εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
πιστοποιητικά, τεχνικά και διαφηµιστικά φυλλάδια.  

7. Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι, εάν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, να επιδείξουν τη συµβατότητα και συνεργασιµότητα των ειδών που προσφέρουν µε 
τον ήδη υπάρχοντα εγκατεστηµένο εξοπλισµό. 

8. Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν 
προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Email). 

9. Μέθοδος επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή (δικαίωµα σε κωδικούς πρόσβασης) για την επίλυση/ 
παρακολούθηση προβληµάτων. 

 
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. 
επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του 
έργου, οφείλει να το δηλώσει, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται 
την ανάθεση αυτή. 
 
Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να τεκµηριώσει αναλυτικά το σχήµα υποστήριξης που προτείνει 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και 
υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, 
εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε 
πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά 
την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών 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 (Β) 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 (Γ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών 
εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της 
στήλης (Β). Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα 
αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι 
κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
 
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το καθένα 
ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο 
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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 CD ROM, 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 CD ROM µε 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο. 
 
 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες στους επισυναπτόµενους πίνακες 
υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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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. 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΛΥΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Υπολογιστικό Σύστηµα  

   

 Ποσότητα: 10 (δέκα)    
1. ΓΕΝΙΚΑ    
1.1 Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους 
τελευταίους 12 µήνες. Τα τµήµατα που 
συνθέτουν το σύστηµα του 
µικροϋπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, 
motherboard) να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που θα 
αναγράφεται εµφανώς πάνω σε αυτά και 
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα. 
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι 
µονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι 
συναρµολογηµένα από το εργοστάσιο 
κατασκευής του υπολογιστικού 
συστήµατος, εγκεκριµένα από αυτό και να 
υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. 
Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία 
διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής 
υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία 
προειδοποίησης λαθών, έλεγχο παράλληλης, 
σειριακής και επιπλέον υπαρχόντων θυρών, 
έλεγχο floppy από το BIOS, προειδοποίηση 
αλλαγής µνήµης, έλεγχο εγγραφής και 
ανάγνωσης των µέσων µεταφοράς 
δεδοµένων, και να έχουν δυνατότητα 
επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή 
εγκατάσταση 

Θ
Α

 Α
ΞΙ
Ο
Λ
Ο
ΓΗ
Θ
ΕΙ

 
     

  

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BIOS    
2.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί   
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    
3.1 Τύπος  Intel Pentium 4 

τεχνολογίας ΗΤ,  
64 bit   

  

3.2 Συχνότητα (GΗz) ≥ 3,4   
3.3 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 800   
3.4 L2 Cache (MΒ) ≥ 2   
3.5 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ    
3.6 Υποστήριξη µνήµης DDR 2 ΝΑΙ   
3.7 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 800   
3.8 Αριθµός υποδοχών µνήµης   ≥ 4   
3.9 Αριθµός υποδοχών PCI (1 PCI express X 16, 

1 PCI express X 1) 
 ≥ 4   

3.10 Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0   ≥ 8   
3.11 Παράλληλες υποδοχές   ≥ 1   
3.12 PS 2 υποδοχές ≥ 2   
3.13 IEEE 1394 (FIREWIRE) ΘΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 
  



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Σελίδα 15 από 17 

3.14 Ελεγκτής Serial ATA  ΝΑΙ   
3.15 Αριθµός καναλιών SATA ≥ 2   
3.16 Ενσωµατωµένος ελεγκτής ήχου,  και οι 

ανάλογες υποδοχές (µικροφώνου, 
ακουστικών, ηχείων) 

ΝΑΙ   

3.17 Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου Ethernet 
card 10BASE-T/ 100BASE-T/1000BASE-T 

ΝΑΙ   

4. ΜΝΗΜΗ    
4.1 Μέγεθος (GΒ)  ≥ 1    
4.2 Τύπος DDR2 Synch 

Dram 
  

4.3 Συχνότητα (MHz) ≥ 533    
4.4 Εγγύηση Lifetime   
5. ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES    
 Κουτί    
5.1 Tower case (Mini – Midi) ΝΑΙ   
 Τροφοδοτικό:    
5.2 Τάση λειτουργίας (V) 220 + 15%   
5.3 Ισχύς (W) ≥ 350   
 Μονάδα σκληρού ∆ίσκου     
5.4 Πλήθος Μονάδων ανά σταθµό εργασίας 1   
5.5 Formatted χωρητικότητα  (σε GB) ≥ 160   
5.6 Πρωτόκολλο SATA ή καλύτερο   
5.7 Ταχύτητα περιστροφής (σε  rpm) ≥ 7200   
5.8 Μέγεθος cache (ΜΒ) ≥ 8   
 Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου:    
5.9 FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) NAI   
 Μονάδα οπτικού δίσκου DVD :    
5.10 Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   
5.11 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   
5.12 Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 40X   
 Μονάδα  επανεγγράψιµου οπτικού 

δίσκου DVDRW : 
   

5.13 Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   
5.14 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   
5.15 Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 40X   
5.16 Dual Layer ΝΑΙ   
5.17 Ταχύτητα εγγραφής +R/-R ≥ 16X/8X   
6. ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ    
 Κάρτα Οθόνης    
6.1 Chipset GeForce 6200 ή ισοδύναµο ΝΑΙ   
6.2 Ανάλυση ≥2048X1536, 

85Hz  
  

6.3 RAMDAC frequency (MHz) ≥400   
6.4 PCI Express 16X NAI   
6.5 Μνήµη DDR ≥128ΜΒ   
6.6 Video in, DVI ΝΑΙ   
7. ΠΟΝΤΙΚΙ    
7.1 Τύπος Οπτικό    
7.2 Microsoft συµβατό ΝΑΙ   
8. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ     
8.1 Αριθµός πλήκτρων  ≥ 101   
8.2 Τύπος QWERΤY µε µόνιµη αποτύπωση 

ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε 
κάθε πλήκτρο 

ΝΑΙ   

 Αναγνώστης έξυπνων καρτών    
8.3 Ανάγνωση και εγγραφή σε όλες τις έξυπνες 

κάρτες  ISO7816-1/2/3/4 µνήµης και 
µικροεπεξεργαστή (T = 0, T = 1) 

NAI   
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8.4 Προγραµµατιζόµενη επικοινωνία από 9600 – 
115.200 baud µε έξυπνη κάρτα. Άνω των 
38.400 baud επικοινωνίας µε τον 
υπολογιστή 

ΝΑΙ   

8.5 Ενσωµατωµένη στο πληκτρολόγιο ΝΑΙ   
 Ηλεκτροµαγνητικές προδιαγραφές    
8.6 Europe: οδηγία 89/336/CEE ΝΑΙ   
8.7 EN 55022: 1994 Class B ΝΑΙ   
8.8 EN 50082-1: 1994 ΝΑΙ   
8.9 EN 50081-1: 1992 ΝΑΙ   
8.10 EN 61000-4-2: 1995 ΝΑΙ   
8.11 EN 61000-4-3: 1997 ΝΑΙ   
8.12 EN 61000-4-4: 1995 ΝΑΙ   
8.13 Συµβατή µε EMC directive 89/336/EEC ΝΑΙ   
8.14 USA: FCC part 15 class B ΝΑΙ   
 Επίπεδα ασφαλείας    
8.15 Europe: EN60950 ΝΑΙ   
8.16 IEC950: 1991, Am, 3: 1995 ΝΑΙ   
8.17 USA: UL 1950 third edition, dated July 28, 

1995 
ΝΑΙ   

8.18 CANADA: CSA950 ΝΑΙ   
8.19 Συµβατή µε την οδηγία ασθενών ρευµάτων 

73/23/EEC 
ΝΑΙ   

9. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
9.1 Το σύστηµα πρέπει να πληρεί τις 

προδιαγραφές ασφαλείας EN 60950, CE 
,FCC,CISPR 22:1993+A1+A2,GS ,EN ISO 
7779:2001 

ΝΑΙ   

9.2 Ενσωµατωµένo ή αποσπώµενo ζεύγος 
ηχείων 

ΝΑΙ   

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
10.1 Windows XP Professional SP2  

(Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης 
και τα εγχειρίδια χρήσης) 

ΝΑΙ   

10.2 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ για 
όλα τα αναφερόµενα υποσυστήµατα 

ΝΑΙ   

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ    
11.1 Εγγύηση κατασκευαστή on site µε 

ανταπόκριση την επόµενη µέρα 
≥ 3 χρόνια   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

 
Φ.Π.Α. 
13% 
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 ΣΥΝΟΛΑ      
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