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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ                                                                        

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
25%  ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

              
  

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3.4 

 

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
«ΞΕΝΙΑ» ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

 
 
 

 
 

 
 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ                              Μυτιλήνη      27/10/2006    

 

          Αριθ. Πρωτ. 6293 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης  για τον εξοπλισμό του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Την Οδηγία 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 97/52/ΕΚ, 
2. Την Οδηγία 93/38/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 98/4/ΕΚ, 

3. Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος 
4. Τον Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247/27-11-1995) « Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΠΔ 496/1974 «Περί του 
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των 
ΝΠΔΔ», όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», 

6. Το Π.Δ. 394/1996 ( ΦΕΚ 266/4-12-1996) « Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, 

7. Το ΠΔ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα 
προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, 
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8. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/12.10.1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 ( Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52) 

9. Το Π.Δ. 370/95 ( ΦΕΚ 14.09.1995) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ) 

10. Την τροποποίηση απόφασης ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
με αριθ. πρωτ. 3261/14.06.2006 του Άξονα Προτεραιότητας 3 « Διαφοροποίηση 
της νησιώτικης οικονομίας & ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος & της 
ανταγωνιστικότητας με την αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας & 
ανάπτυξη της καινοτομίας» και με τον κωδικό ΟΠΣ 71556 της Πράξης 
«Διαρρυθμίσεις και επισκευές ‘Ξενία’ Κτιρίου Β στη Μυτιλήνη» του Κωδικού 14 
«Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» 

11. Την προέγκριση δημοπράτησης υποέργου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
με αριθ. πρωτ. 6196/1010.2006 ( α.π. εισερχομένου 6023/16.10.2006) 
«Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση του επιστημονικού – τεχνολογικού 
εξοπλισμού του ‘ Ξενία’ κτιρίου Β –‘ Ερευνητικού κέντρου Τμήματος 
Περιβάλλοντος’ – Προμήθεια Επίπλων της ενταγμένης πράξης  « Διαρρυθμίσεις 
και επισκευές ‘Ξενία’ Κτιρίου Β στη Μυτιλήνη». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προμηθειών 
13. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

14. Το ΠΔ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ» 
15. Την υπ’ αριθμ. 2/21-09-2006, Θέμα: 6ο.5 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τη συμφερότερη 
προσφορά για την προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης για τις ανάγκες του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 7.225 Euro ( συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.). 

16. Το Π.Δ.  83/84 ( ΦΕΚ 31/20.03.84) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου …», όπως 
ισχύει, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης για το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου  προϋπολογισμού δαπάνης 7.225 Euro 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. 
Το έργο έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 088/3, με κωδικό 2002ΕΠ08830083 της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία ενεργεί ως φορέας χρηματοδότησης της 
Πράξης με τίτλο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ‘ΞΕΝΙΑ’ ΚΤΙΡΙΟΥ Β ΣΤΗ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (2000-2006)». Η Πράξη αυτή έχει ενταχθεί 
στο Μέτρο 3.4 «Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογία», με κωδικό έργου ΟΠΣ 71556 
και τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Κρατική 
Συμμετοχή κατά 25%, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.225,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό, ΦΠΑ 13%. 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2006 και ώρα 10:00 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. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ Χ. Μπακάλης ( τηλ. 2251036128, fax 
2251036123-127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 10 
Νοεμβρίου 2006 και ώρα 15:00.  Προσφορές  μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο 
Τμήμα 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, 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 (6293/27.10.2006)  

4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος 

Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου τοποθετούνται: 
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1) 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 συμμόρφωση τους με τα τεχνικά και ποιοτικά 
standards τα οποία πρέπει να πληρούν. Επίσης πιστοποιητικό ISO από 
αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό που έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή του 
προτεινόμενου εξοπλισμού 

 

2) Δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις: 
α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
(πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση) όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον 
προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα. 

β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο αυτό τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει την τιμή κάθε  μονάδας είδους 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική προσφορά κάθε είδους χωρίς και με 
ΦΠΑ. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 
σύμφωνα με τη σειρά που ορίζεται των ειδών που ορίζεται στο συνημμένο Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς:   
  

            Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

1 2 3 4 ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΟΜΑΔΑ 

** 
ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

5 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

6 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
9 

       
       
 ΣΥΝΟΛΑ    0  

** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόμενα για κάθε Ομάδα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.  

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε EURO. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
Επιπρόσθετα θα υπολογισθεί  και ΦΠΑ 13%. 

Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της  προσφοράς.    

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της Ομάδας ειδών, που 

προσφέρονται από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 
μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών όσων κατέθεσαν προσφορά.  Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει 
στην αξιολόγηση των τεχνικών  τους προσφορών. 

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την 
περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.      
    
      Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής μετά τον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:  

 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αποδεκτών προσφορών: 
 α. 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 από την 
περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές 
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις. 
β. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη 

φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισμένοι. 

 
 Η τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς γίνεται με βάση τον παρακάτω 
πίνακα Ομάδων  – κριτηρίων αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας που  
υπάρχει δίπλα από κάθε κριτήριο αξιολόγησης: 
 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Ποιότητα κατασκευής-Λειτουργικότητα 40% 

Α.2 Αισθητική 15% 

Α.3 Ύφος και ομοιογένεια όλων των κατασκευών με το 
χώρο 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 75% 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Υποστήριξη προϊόντος - Service – παρεχόμενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας 

15% 

Β.2 Χρόνος παράδοσης 10% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄                                                                                25% 
 
 
 
 
  
 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  του κάθε κριτηρίου.  

Τέλος η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα της 
βαθμολογίας του συνόλου των  δύο ομάδων. 

 
Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος 

κατάταξης των προσφορών, ανά ομάδα ειδών, με βάση τη βαθμολογία που πήρε η 
κάθε μία προσφορά.   

Ο βαθμός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), 
δηλαδή είναι το άθροισμα των βαθμών που παίρνει κάθε προσφορά των επιμέρους 
κριτηρίων κάθε ομάδας    κριτηρίων αξιολόγησης ( βi), επί τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας (σi).   

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, για ομάδα ειδών, κατά φθίνουσα σειρά με 
βάση τον  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 7 από 14 
 

 

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 για κάθε ομάδα ειδών.  

Ακολουθεί άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που προκρίθηκαν κατά το 
στάδιο της  
τεχνικής αξιολόγησης. Οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, για 
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές τους προσφορές,  
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή  η οποία  και εισηγείται στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο την κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση το λόγο Κ/Β, της παραγράφου 
αυτής. 
         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, ανά ομάδα ειδών, ο πρώτος σε 
κατάταξη υποψήφιος. 
 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, 
δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές για  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
       H αξιολόγηση - κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για το σύνολο των ειδών που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
       Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν. 
 

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 5θήμερη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνεται 
στον επόμενο στην κατάταξη, προμηθευτή για την υπογραφή της σύμβασης.. 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών 
τα οποία θα παραδώσουν  ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασής του Πανεπιστημίου 
που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

H παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που 
θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση του Τμήματος. 

Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της Σύμβασης με τον προμηθευτή. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στον 
προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες 
Επιτροπές παραλαβής υλικών, από το Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται σε Euro. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με 
τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα 
συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης 
(τεχνικών, οικονομικών κτλ) καθώς και των διατάξεων του Ν 2286/95 ( Περί 
προμηθειών του Δημοσίου) και του ΠΔ 394/96 ( κανονισμός Προμηθειών του 
δημοσίου). 

4. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και γραπτά -έγκαιρα- συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης.  Οι 
αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Οικονομική 
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Προμηθειών, Λόφος Πανεπιστημίου 
Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κ. Χ. Μπακάλη για το έργο «Προμήθεια 
Επίπλων για τα Τμήματα Μεσογειακών Σπουδών, και Επιστημών Προσχολικής 
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Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,  Fax 22510 36123, 36127  ή στα  e-mail: 
c.bakalis@sa.aegean.gr.  

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά 
με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται 
σ’ αυτούς, μέσα σε (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

 
6. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
Ελλάδα  και  ο μοναδικός μεταπωλητής για την προώθηση και πώληση των προς 
προμήθεια, μπορεί  με    την οικονομική του προσφορά να επισυνάψει σχετική 
βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.    
 
7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τη διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
8. 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. 
9. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε επίπλου κατά την 
περίοδο της εγγύησης. 
10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 
 Για παροχή πληροφοριών: τηλ. 2251036128, Fax: 2251036123, 2251036127  

e-mail: c.bakalis@sa.aegean.gr. 
 
 
 
 

      Ο Πρύτανης  

Του Πανεπιστημίου Αιγαίου   
          

 
        Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης  

      

mailto:c.bakalis@sa.aegean.gr
mailto:c.bakalis@sa.aegean.gr
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης για τον 
εξοπλισμό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 
 
2.6 Εγκατάσταση – συναρμολόγηση 
 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν από τον/ους 
προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (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 στη στήλη «Απαίτηση». Αν δεν ικανοποιούνται τα 
κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών , οι αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη 
στήλη « Απαίτηση» δεν υπάρχει η λέξη « ΝΑΙ» , η απάντηση είναι και πάλι 
υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά 
απαράδεκτη.  
 
Ειδικότερα, η στήλη (Απάντηση) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από 
τους υποψήφιους με τη λέξη « ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή 
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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 ( Παραπομπή) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των 
επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που 
τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης ( Απάντηση). 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 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 μαγνητικό μέσο, 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 μαγνητικό μέσο με 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει 
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας. Σε περίπτωση που 
ένα τουλάχιστον είδος δεν προσφέρεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
  
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγω κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 
  
 
 

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  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1  Πινακίδα κτιρίου    
 Ποσότητα: 1    

 
Πινακίδα που θα τοποθετηθεί στη μετώπη του 
κτιρίου, και η οποία αναγράφει την ονομασία του 
κτιρίου 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ   Σελίδα 12 από 14 
 

 

Να είναι κατασκευασμένη από γράμματα μεταλλικά, 
βαμμένα σε τρεις στρώσεις (primax, αστάρι, duco) 
ώστε να είναι ανθεκτικά στις διάφορες καιρικές 
συνθήκες 

ΝΑΙ   

Ύψος γραμμάτων : 20 cm   
Eγκατάσταση από τον προµηθευτή στις 
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 

ΝΑΙ   

2  Πινακίδα κεντρική κατευθυντήρια ορόφων    
 Ποσότητα : 1    

Πινακίδα που θα τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο 
του κτιρίου και θα περιγράφει τις υπηρεσίες ανά 
όροφο 

ΝΑΙ   

Να είναι κατασκευασμένη από καμπυλωμένο προφίλ 
αλουμινίου  ΝΑΙ   

Να αποτελείται από πινακίδα διαστάσεων 1200 x  80 
mm (μ x υ) περίπου καθώς και 4 πινακίδες 
διαστάσεων 300 x 510 mm (μ x υ) περίπου, κάθε μια 
διαιρούμενη σε 12 (δώδεκα) θέσεις 

ΝΑΙ   
 

Eγκατάσταση από τον προµηθευτή στις 
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 

ΝΑΙ   

3  Επίτοιχη πινακίδα γραφείων    
 Ποσότητα : 55    

Πινακίδα που θα τοποθετηθεί στον τοίχο πλησίον της 
εισόδου κάθε χώρου και θα αναγράφει τη χρήση του 
χώρου. 

ΝΑΙ   

Να είναι κατασκευασμένη από καμπυλωμένο προφίλ 
αλουμινίου ΝΑΙ   

Διαστάσεις 30 x 15 cm περίπου ΝΑΙ   
Να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής των ενδείξεων 
χωρίς τη συμβολή του κατασκευαστή ΝΑΙ   

 

Eγκατάσταση από τον προµηθευτή στις 
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

                                                                                              ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ                                                            Σελίδα 13 
από 14 

                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

                                                                                              ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ                                                            Σελίδα 14 
από 14 

  
 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 
 
 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πινακίδα κτιρίου 1 
2 Πινακίδα κεντρική κατευθυντήρια ορόφων 1 
3 Επίτοιχη πινακίδα γραφείων 55 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 7,225.00 € 

 
 


