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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη     06/07/2007    

      Αριθ. Πρωτ.  3815 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

 
1) Το Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

2)  Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/84 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 

και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», 

3) Τον Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 

4) Την με αρ. 58604/ Β2/28.07.2006, διαπιστωτική, της ΥπΕΠΘ, απόφαση ( ΦΕΚ 

243/17.08.2006, τ. ΝΠΔΔ) ) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», 

5) Την με αρ. 360/29.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ( ΦΕΚ 1946/29.12.2006 τ.Β΄) « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Αντιπρύτανη», 

6) Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 

7) Το Ν.Δ. 496/1974 « Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και τα 

σχετικά με αυτό διατάγματα, όπως ισχύουν, 

8)  Τον Ν. 1642/1986 «Περί εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις.», 

όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί από το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/00, τ.Α΄), 

9)  Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/22.03.94, τ.Α’) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος, 

10) Την παρ. 17, άρθρο 41 του Ν. 2648/1998 ( ΦΕΚ 238/22.10.1998, τ.Α΄) « Ρυθμίσεις 
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δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής 

Δικονομίας και άλλες διατάξεις»,  

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

Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 

12) Το  Π.Δ. 60/07 ( ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

13) Το  Π.Δ. 59/07 ( ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

14) Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/06 ( ΦΕΚ 1042/01.08.2006, τ.Β’) κοινή απόφαση του 

Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης, 

15) Τις  διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/2005  σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 1108437/2565/ ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών « Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρείες» και την αριθμ. 24014/25-11-2005 Κ.Υ. Α. «δικαιολογητικά για την εφαρμογή του 

Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε  με το Ν.3414/2005», 

16) Τον Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 

17) Τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 138 και 182 περί αποτελεσματικής κατάργησης της 

εργασίας των παιδιών, 

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

ισχύει σήμερα, 

19) Τον Ν. 2522/97 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 

89/665 ΕΟΚ», 

20) Την υπ’ αριθμ. 20/29.06.2007, Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 5.2: «Προκήρυξη 

πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την 

ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

συνολικού  προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

προσφορά  για την ανάδειξη εταιρείας ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για το 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% ή 18%, κατά περίπτωση, η οποία θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0824. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 35.000  ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 18%, κατά περίπτωση (13% για αποστολές από και 

προς παραμεθόριο ή/και προβληματική περιοχή και από παραμεθόριο ή/και προβληματική 

περιοχή προς Κέντρο), ο  οποίος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος 

και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0824. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει Παρασκευή, 27η Ιουλίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο 

του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο 

Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό 

αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Η κατάθεση των προσφορών  σας θα γίνει στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Αρμόδιοι 

υπάλληλοι είναι οι κκ Περσεφόνη Καραντάνη και Ελένη Κεντέρη ( τηλ. 2251036142-145, fax 

2251036127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή  27 η Ιουλίου 2007 

και ώρα 10:00 π.μ..  Προσφορές  μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Περιουσίας 

και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 

Μυτιλήνη 81100  με οποιανδήποτε 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, 
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είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς  

1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (3815/06.07.2007)  

4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

και 2 (δύο) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο πρώτος και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος. 

1.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

μαζί με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος 

μεγαλύτερο κατά 60 ημέρες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική Επιστολή θα 

πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, 

και υποχρεωτικά να αναφέρονται σε αυτήν (α)  η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό 

ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 

(β) ο αριθμός της διακήρυξης, (γ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (δ) η ημερομηνία έκδοσής 

της, ( ε) τα στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. Το ποσό της εγγύησης θα 

πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α).  Για το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00 €).  

Τυχόν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

 2.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προδιαγραφές των 

προσφερομένων υπηρεσιών (πλήρως και αναλυτικώς περιγραφόμενες). 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 
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Α. Ο «Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς» της εταιρείας, υπογραμμένος από τον 

υπογράφοντα την προσφορά, στον οποίο θα περιέχονται οι απαντήσεις στις απαιτήσεις σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης, αναλυτικά για την καθεμία χωριστά. Στον Πίνακα αυτό 

δεν θα περιέχονται οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο της 

οικονομικής προσφοράς της επόμενης παραγράφου. Στην τεχνική προσφορά η προσφέρουσα 

εταιρεία, εφόσον συνεργάζεται με άλλη εταιρεία/ες ταχυμεταφοράς, πρέπει να προσδιορίσει-

περιγράψει στο έγγραφό της το είδος της συνεργασίας που έχει με αυτή. 

Β. Τον χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή ( ΧΥΚ) της προσφέρουσας εταιρείας  

ταχυμεταφοράς.  

Γ. Πίνακα με τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ΦΑΧ των αντιπροσώπων ή 

συνεργατών της εταιρείας  σε όλη την Ελλάδα και πάντως οπωσδήποτε για τις πόλεις της: 

Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου, Ερμούπολης Σύρου και  Καρλοβάσου Σάμου. 

Δ. Αν παρέχεται αποζημίωση και σε τι ποσό για κάθε μέρα καθυστέρησης επίδοσης ενός  

δέματος ή φακέλου. 

Ε. Δυνατότητα χρέωσης του παραλήπτη. 

Στ. Δυνατότητα παρακολούθησης της αποστολής. 

Ζ. Ασφάλιση της αποστολής και αποζημίωση του περιεχομένου της αποστολής σε 

περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του. 

Η. Δίκτυο (περιοχές εξυπηρέτησης). 

Θ. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να παρέχεται. 

Προσφορές μπορούν να καταθέσουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδική ή γενική 

άδεια και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται από 

την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύμφωνα με το N. 

2668/98 (ΦΕΚ 282/Α/18.12.1998) «Οργάνωση του Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

και άλλες Διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έως και σήμερα. 

3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει  

Α. Τον «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς» συμπληρωμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ της διακήρυξης, οι δε τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ για κάθε μία από τις αναφερόμενες στον 

πίνακα υπηρεσίες. 
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 Η οικονομική προσφορά που δεν έχει συμπληρωθεί σε όλα της τα σημεία σύμφωνα με τον 

παραπάνω  Πίνακα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

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

προσφοράς.    

 

Β. Τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ταχυμεταφοράς για τις ταχυμεταφορές εξωτερικού.   

 

4.     ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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 ανώτατου 

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.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Τεχνική αξιολόγηση 

Η διαδικασία  τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών έχει ως εξής:  

Α.    Οι προσφορές αποσφραγίζονται και καταχωρούνται. Προσφορές που δεν έχουν  

κατατεθεί έγκαιρα,  αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχθούν.  

      Β.  Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση, που έγιναν τελικά αποδεκτές  και βαθμολογούνται, 

με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A                                   Κριτήρια Συντελεστής 

Βαρύτητας  

(%) 

1 Παράδοση  εγγράφων και δεμάτων αυθημερόν και εντός 

24 ωρών   

20 

2 Παράδοση επειγόντων εγγράφων και δεμάτων και 

φακέλων σε καθορισμένη ώρα της επόμενης ημέρας 

20 

3 

 

Ύπαρξη τοπικών αντιπροσώπων ή συνεργαζομένων 

εταιρειών σε όλα τα νησιά* και η 

μέχρι σήμερα  συνεργασία των Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με αυτούς / ές  

30 

4 Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης- ελέγχου  

των  αποστολών του Πανεπιστημίου, που τηρεί η εταιρεία 

ταχυμεταφοράς, και της οποίας μπορεί να κάνουν χρήση οι 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

5 

5 Διαδικασίες αποζημίωσης του Πανεπιστημίου για 

καθυστέρηση παράδοσης και απώλειας / καταστροφής 

εγγράφων / δεμάτων 

15 

6 Επιστροφή  αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με το 

πρωτόκολλο κατάθεσής του στην Υπηρεσία (όταν 

κατατίθεται σε Υπηρεσία) και έγκαιρη ενημέρωση σε 

περίπτωση μη παραλαβής της αλληλογραφίας από τον 

παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγω και συγκεκριμένα για 

αλληλογραφία εσωτερικού εντός δύο (2) ημερών, 

αλληλογραφία Ευρωπαϊκής Ένωσης  εντός τεσσάρων (4) 

ημερών.  

10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

*Λέσβου,  Χίου,  Ρόδου,  Σάμου,  Σύρου 

 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια, του παραπάνω πίνακα, 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 αυξάνεται μέχρι 120 σε 

περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται στους 80 βαθμούς 
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για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, με την προϋπόθεση 

ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά 

αποδεκτή. 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 και βαθμολογούνται κάτω του 80 απορρίπτονται από την 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης (εφόσον πάρουν βαθμολογία κάτω του 80 σε τουλάχιστον 2 

από τα 6 κριτήρια). Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 

κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις στα πλαίσια προάσπισης του συμφέροντος του 

Πανεπιστημίου. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία τεχνικής 

αξιολόγησης (ΒΤΑ)  είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.   

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης 

των προσφορών από την πλέον επικρατέστερη έως τη λιγότερο. 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν 

στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών τους προσφορών 

επιστρέφονται σφραγισμένοι. 

 

2. Οικονομική αξιολόγηση-τελική κατάταξη των προσφορών 

Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση, που έγιναν τελικά αποδεκτές από την 

προηγούμενη φάση και βαθμολογούνται οι προσφορές, με βάση τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α/α 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(%) 

1 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο και 

αντίστροφα, σε 24 ώρες. 

 

32 

 2 Από Αθήνα σε νησί (Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Σάμο και Σύρο) και 

αντίστροφα καθώς και μεταξύ των νησιών αυτών, σε 24 ώρες. 

 

24 

 3 Από Αθήνα σε νησί (Λέσβο, Χίο, Ρόδο Σάμο και Σύρο) και 

αντίστροφα, αυθημερόν. 

 

8 

 4 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και 

αντίστροφα καθώς και μεταξύ των νησιών Χίου, Σάμου, 

 

12 
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Ρόδου, Σύρο, σε 48 ώρες.  

 5 Πρόσθετη επιβάρυνση για παράδοση δεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο και παραλαβή φακέλων ή δεμάτων από το 

Πανεπιστήμιο, το Σάββατο. 

 

12 

 6 Επιβάρυνση για επιστροφή αποδεικτικού παραλαβής φακέλου 

ή δέματος, μαζί με τον αριθμό Πρωτοκόλλου / ημερομηνία 

κατάθεσης-παράδοσής του στην Υπηρεσία όπου εστάλη.   

 

12 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Όλα τα επιμέρους είδη εργασιών, του παραπάνω πίνακα, βαθμολογούνται αυτόνομα με 

βάση τους 100 βαθμούς, βάσει της οικονομικής προσφοράς που έχει κατατεθεί από τους 

συμμετέχοντες (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η βαθμολογία των επιμέρους εργασιών είναι 

100 για τις περιπτώσεις που έχει δοθεί η χαμηλότερη συγκριτικά τιμή ή δεν υπάρχει πρόσθετη 

επιβάρυνση του πελάτη για επιπλέον για κάποιες παροχές. Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι 120 

στις περιπτώσεις υψηλότερων συγκριτικά τιμών ή ύπαρξη πρόσθετης επιβάρυνσης για κάποιες 

παροχές.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε εργασίας είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας της εργασίας επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία οικονομικής 

αξιολόγησης (ΒΟΑ)  είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των εργασιών.   

 

Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται  κατά φθίνουσα σειρά με βάση το λόγο 

ΒΤΑ/ΒΟΑ. Συμφερότερη είναι εκείνη η προσφορά που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο 

ΒΤΑ/ΒΟΑ, όπου ΒΤΑ η συνολική βαθμολογία της παραγράφου 1, και ΒΟΑ η συνολική 

βαθμολογία της παραγράφου 2 του κεφαλαίου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ».  

  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση του έργου. 

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

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

κατάταξη μειοδότη προμηθευτή. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο 
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ως την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει ο καθένας τους Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του 

τμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας. Η απαλλαγή από την Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνεται στον 

επόμενο στην κατάταξη προσφέροντα και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύμβασης με 

αυτόν. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση  τιμολογίου στην αντίστοιχη 

Πανεπιστημιακή μονάδα. Στο τιμολόγιο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι αποστολές της 

Πανεπιστημιακής μονάδας.  

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επί του καθαρού 

ποσού γίνεται παρακράτηση φόρου 8%, εφόσον το τιμολόγιο είναι ποσού 146,74 ευρώ και άνω. 

Επιπλέον επί του καθαρού ποσού γίνονται οι κρατήσεις του δημοσίου, υπέρ ΜΤΠΥ (3,072%).  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

H παραλαβή των φακέλων - δεμάτων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Πανεπιστημιακές μονάδες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου, 

Σύρου και την Αθήνα. Η διαδικασία οι λεπτομέρειες παράδοσης- παραλαβής της 

αλληλογραφίας, οι ποινικές ρήτρες και κάθε άλλη λεπτομέρεια  θα καθορισθούν στη σύμβαση 

που θα υπογραφεί  από τον ανάδοχο με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς 

επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή  υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή 

πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Για οποιαδήποτε έρευνα καθυστερημένης παράδοσης, απώλεια ασφαλισμένου ή μη 

δέματος, αυτή γίνεται από το Πανεπιστήμιο. Οποιαδήποτε έρευνα από την αντισυμβαλλόμενη 

εταιρεία δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό αναλαμβάνει μεταξύ των 

άλλων την υποχρέωση: 

1. Σε περίπτωση απώλειας και  δεύτερου δέματος, με ευθύνη της αντισυμβαλλόμενης 

εταιρείας, το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται στη μονομερή καταγγελία της σύμβασης, 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποζημίωσης της αξίας του απολεσθέντος δέματος. 

 2. Αποζημίωσης λόγω καθυστερημένης παράδοσης φακέλου ή δέματος η οποία ορίζεται  

στο διπλάσιο της αξίας αποστολής του φακέλου ή δέματος που καθυστέρησαν να 

παραδοθεί έγκαιρα για την πρώτη μέρα καθυστέρησης, στο τριπλάσιο για τη δεύτερη 

μέρα καθυστέρησης, κοκ.  

 3. Αν μέσα σε ένα μήνα διαπιστωθούν περισσότερες των δέκα (10) καθυστερήσεις  

παράδοσης δεμάτων το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της 

σύμβασης. 

 Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το 

διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές. 

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

Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Ελένη Κεντέρη και 

Περσεφόνη Καραντάνη στα τηλέφωνα 2251 036142,5 - Fax: 2251 036127, e-mail: 

ekenteri@aegean.gr, p.kara@aegean.gr. 

 

 

mailto:ekenteri@aegean.gr
mailto:p.kara@aegean.gr
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             Χρυσή Βιτσιλάκη 

 

 

         Αντιπρύτανις  

                 Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

 α.α 

 

                 Ο Πρύτανης  

                                                                   του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

         

 

 

                       Καθηγητής   Ανδρέας  Ι. Τρούμπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A                                   Απαιτήσεις Απάντηση Παρατήρηση/ 

Παραπομπή 

  1 Παράδοση  εγγράφων και δεμάτων σε 24 ώρες  από 

Μυτιλήνη στα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και 

αντίστροφα* 

  

  2 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων αυθημερόν από 

Αθήνα (Βουλγαροκτόνου) στα νησιά* και 

αντίστροφα. 

  

  3 Παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε 48 ώρες στα 

νησιά* μεταξύ τους 

  

  4  Παράδοση  εγγράφων και δεμάτων σε 24 ώρες από 

Αθήνα στα νησιά και αντίστροφα 

  

  5 Ύπαρξη τοπικών αντιπροσώπων σε όλα τα νησιά*   

  6 Μέχρι σήμερα  συνεργασία της εταιρείας  

ταχυμεταφοράς, μέσω των τοπικών  της 

αντιπροσώπων, με  τις Υπηρεσίες  του 

Πανεπιστημίου 

  

  7 Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης- 

ελέγχου  των  αποστολών του Πανεπιστημίου, που 

τηρεί η εταιρεία ταχυμεταφοράς, από  τις Υπηρεσίες 

του Πανεπιστημίου 

  

  8 Δυνατότητα μεταφοράς της αλληλογραφίας 

ταχυμεταφοράς με ιδιωτικό αεροπορικό 

μεταφορικό μέσον 

  

  9 Παράδοση επειγόντων εγγράφων και δεμάτων και 

φακέλων σε καθορισμένη ώρα της επόμενης ημέρας 

  

10 Επιστροφή  αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με το 

πρωτόκολλο κατάθεσής του στην Υπηρεσία (όταν 
κατατίθεται σε Υπηρεσία) 

  

11 Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή 

(ΧΥΚ) της εταιρείας ταχυμεταφοράς  
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12 Σε ποιες περιπτώσεις, με ποιες διαδικασίες και με τι 

ποσό η προσφέρουσα εταιρεία ταχυμεταφοράς 

αποζημιώνει τον πελάτη, σύμφωνα με τον ΧΥΚ. 

  

13 Έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση μη παραλαβής 

της αλληλογραφίας από τον παραλήπτη για 

οποιοδήποτε λόγω και συγκεκριμένα για 

αλληλογραφία εσωτερικού εντός δύο (2) ημερών, 

αλληλογραφία Ευρωπαϊκής Ένωσης  τεσσάρων (4) 

ημερών.  

  

14 Η προβλεπόμενη ελάχιστη αποζημίωση για κάθε 

μέρα καθυστέρησης επίδοσης ενός δέματος ή 

φακέλου, σε περίπτωση αποδεδειγμένα 

καθυστερημένης επίδοσης. 

  

15 Δυνατότητα ασφάλισης δέματος κατά την παράδοσή 

του για αποστολή, με την καταβολή πρόσθετης 

δαπάνης. 

  

16 Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ενός 

δέματος ασφαλισμένου, ποιο είναι το ποσό 

πρόσθετης επιβάρυνσης για ασφάλιση δέματος 

αξίας: 

α)  Μέχρι 30.000 ευρώ 

β)  Άνω των 30.000 και μέχρι 100.000 ευρώ 

γ)  Άνω των 100.000 και μέχρι…………ευρώ 

  

*Λέσβου,  Χίου,  Ρόδου,  Σάμου,  Σύρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

(1) 

α/α 

 

(2) 

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(3) 

ΚΟΣΤΟΣ 
μεταφοράς δέματος / Ασφάλειας 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

(4) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

1 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, 

Ρόδο, Σάμο, Σύρο και αντίστροφα, σε 24 

ώρες 

Μέχρι  ....  κιλά 

 

....................... €   

 

 Για κάθε 

επιπλέον .... κιλ 

... 

 .............   €       

 

2  Από Αθήνα σε νησί του Πανεπιστημίου 

(Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Σάμο και Σύρο) και 

αντίστροφα καθώς και μεταξύ των νησιών 

αυτών,  σε 24 ώρες 

Μέχρι  .......   

κιλά 

 

.......................  € 

Για κάθε 

επιπλέον  

 ...   κιλ.... 

.......................  € 

 

3 Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, 

Ρόδο, Σάμο, Σύρο και αντίστροφα καθώς 

και μεταξύ των νησιών Χίου, Σάμου, 

Ρόδου, Σύρο,  σε 48 ώρες 

Μέχρι ....   κιλά 

 

....................  € 

Για κάθε 

επιπλέον  

.......  κιλ... 

.....................   € 

 

4 Από Αθήνα σε νησί του Πανεπιστημίου 

και αντίστροφα,  αυθημερόν 

Μέχρι .......    

κιλά 

 

....................  € 

Για κάθε 

επιπλέον 

.......   κιλ.. 

.....................  € 

 

 5 Παράδοση  εγγράφων και δεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο  και παραλαβή φακέλων ή 

δεμάτων από το Πανεπιστήμιο, το 

Σάββατο 

 Με  πρόσθετη      

  Επιβάρυνση  (Α) 

 

 ..................  €. 

 Χωρίς πρόσθετη 

  Επιβάρυνση  (Β) 

 

  

 

 

 6 Επιστροφή αποδεικτικού παραλαβής 

φακέλου ή δέματος, μαζί με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου / ημερομηνία κατάθεσης-

παράδοσής του στην Υπηρεσία όπου 

εστάλη 

Με επιβάρυνση (Α) 

 

……………  €. 

Χωρίς επιβάρυνση 

(Β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 
 
 Ευρώ.................................…  

 
Προς 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ταχ.Δ/νση :  

  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 
 

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................Δ/νση.........................................................................
...................................... για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό 
της................................................................... για την προμήθεια 
........................................................ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ...................... Διακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από 
τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ  ́όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 
 
 Ευρώ.................................…  

 
Προς 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ταχ. Δ/νση :  

  
 

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

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
Δ/νση............................................................................................................... για την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………………… για την προμήθεια ....................................................................  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από 
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ  ́όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 


