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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 75 % 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  ΚΑΤΑ 25% 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 554/Μ/07                                                         

Mυτιλήνη, 20 Μαρτίου 2007 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, στα 
πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου «Εκτίμηση μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων και 
μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας 
και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το επηρεάζουν, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων» που 
χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006, Καινοτόμα Μέτρα,  Μέτρο 4.6 (3ο έργο), στο οποίο η 
χρηματοδότηση προέρχεται κατά 75% από Κοινοτική συμμετοχή ( Χ.Μ.Π.Α.) και κατά 25% από 
Εθνική συμμετοχή (Π.Δ.Ε.), στις 20 Απριλίου 2007,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  στα 
γραφεία του ( Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη), θα διεξάγει πρόχειρο  
διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 200/5.3.2007, θέμα 16ν).  
 
ΕΙΔΟΣ: Πρόχειρος  διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά ανά είδος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επιστημονικών 
οργάνων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (25.560,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. 
 
Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 
 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες στις 4 
Απριλίου 2007.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια ( ΕΒΕΑ, Επιμελητήριο 
Λέσβου) στις 4 Απριλίου 2007.   
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr) στις 4 Απριλίου 2007. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού 
Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη,  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού, τηλ. 22510-36700 
email: alkon@aegean.gr. 
 

http://www.aegean.gr
mailto:alkon@aegean.gr
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Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι τις  13 Απριλίου 2007 
και ώρα 15:00.  
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα E λένη Κωτσάλου, τηλ. 22510-36064, 
Fax: 22510-36039, email: elen@aegean.gr. 
 
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τον κ. Βασίλειο Ζερβάκη, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, τηλ. 22510-36842, email: 
zervakis@marine.aegean.gr και την κ. Δήμητρα Κίτσιου, Λέκτορα του Τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας, τηλ. 22510-36819, email: dkit@aegean.gr  
 
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον διαγωνισμό 
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Α./679/22.08.1996, 
ΦΕΚ Β΄Αρ. φύλλου 826/10/09.1996, καθώς και στην λοιπή κείμενη Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία. 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των επιστημονικών οργάνων, θα 
καλυφθεί από την κατηγορία « ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Υποέργου «Εκτίμηση 
μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση 
την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το επηρεάζουν, 
με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006, Καινοτόμα 
Μέτρα,  Μέτρο 4.6 (3 ο έργο), στο οποίο η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 75% από Κοινοτική 
συμμετοχή (Χ.Μ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνική συμμετοχή (Π.Δ.Ε.). 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα 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).  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ζητηθούν όμως τα παρακάτω προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του 
Π.Δ. 394/96, εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον μειοδότη προμηθευτή, κατά την 
διάρκεια της προμήθειας :  
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, β) τα από την ως κάτω παράγραφο,  προβλεπόμενα υπό σημεία α) έως δ) 
αδικήματα. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι : Φυσικά πρόσωπα, 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος, Δ/νων 
Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

mailto:elen@aegean.gr
mailto:zervakis@marine.aegean.gr
mailto:dkit@aegean.gr
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ  ́
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια 
Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο προμηθευτής, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
τελεσίδικα καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα : 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της  
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου     

ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 

iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
τις παράνομες δραστηριότητες .      

v. Αδίκημα σχετικό  την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . 
 
Επίσης, όταν: 

i. τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις, 

ii. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

iii. έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή, 

iv. έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει ο Ειδικός Λογαριασμός έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

v. έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

vi. έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική εγκατάσταση ή 
αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα, 

vii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

viii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

ix. είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από 
την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή δεν υποβάλει 
τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
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. 
Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του 
προμηθευτή σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 
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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, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και στις 19 Απριλίου 
2007, ώρα 15:00: 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Με αρ. πρωτ.  554/Μ/07/20.03.2007 
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι επικρατέστερο 
των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 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 προκήρυξης . 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προμηθευτή, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού πρέπει κατά 
τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της επιτροπής διενέργειας και  αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει 
να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
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. 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 

• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία τοποθετούνται 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισημαίνεται ότι 
όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για 
ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την 
αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-
19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 

 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  « πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 5 από 30 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 
• Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο 

τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  
 
Εξωτερικά, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αλλά και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά ( δηλώσεις), 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. 
 
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 προκήρυξης σύμφωνα με τις ειδικότερες 
απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας προκήρυξης με τους κωδικούς και την 
περιγραφή κάθε εξαρτήματος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 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 προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
περαιτέρω αξιολόγηση. 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. Δεν επιτρέπονται μονολεκτικές απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), 
συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ. 
Ειδικότερα, η στήλη « ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους 
υποψήφιους με τη λέξη « ΝΑΙ» ή με αριθμητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή 
υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί 
με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
Τέλος, στη στήλη « ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των 
επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή 
αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα 
γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το 
όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και 
στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το 
καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, 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. 
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Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές και σε ηλεκτρονικό 
αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή άλλο) 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 στο ηλεκτρονικό 
αποθηκευτικό μέσο 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 προμηθευτής να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία ( προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) 
σήμερα και για μια 3ετία από την προμήθεια. 
Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει εντός της τεχνικής του προσφοράς να συμπεριλάβει : 
 

1. Βεβαίωση του ιδίου ( ή του κατασκευαστικού οίκου του κάθε είδους) ότι θα μπορεί να 
επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός 
μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με 
δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2. Υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως, δήλωση - εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 
συντήρησης των προσφερόμενων ειδών, μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος για τον Ειδικό Λογαριασμό 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 δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που κάποιος 
προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας που αφορούν όλα τα είδη του 
διαγωνισμού είναι : 

i. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που 
θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 

ii. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.  
iii. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ΄ όλη τη 

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

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

vi. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη 
τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή άλλο) που 
βρίσκονται στην περιοχή εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών, οφείλει να το 
δηλώσει, καθώς επίσης να υποβάλει και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι 
αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

 
Μέρος Γ΄: Στοιχεία Προμηθευτών 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν, ως ξεχωριστό τμήμα της τεχνικής 
προσφοράς τους και τα παρακάτω: 

• 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. 

• Τυχόν πιστοποιητικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή/και με άλλο, ισοδύναμο ή ανώτερο 
αυτού, πρότυπο πιστοποίησης που αφορούν τον κατασκευαστή του κάθε προσφερόμενου 
είδους. 

• Πιστοποιητικό ή αντίστοιχης ισχύος έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι καθένα από τα 
προσφερόμενα είδη διαθέτει σήμανση CE.  

 
Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς 
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 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 αντίτυπο που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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 προκήρυξη. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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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. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Αποσφράγιση προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των προμηθευτών 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 Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν 
απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
τεκμηριώνει την απόρριψη. 
 
Διαδικασία αποσφράγισης  
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
1. Αριθμείται, μονοφράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους 

υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 
2. Αριθμούνται και  μονογράφονται οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 
3. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, αριθμούνται και  μονογράφονται δε από 

την Επιτροπή όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά 
φυλλάδια.  

4. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, που συντάσσει το 
σχετικό πρακτικό και το αποστέλλει προς έγκριση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

5. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά φυλάσσεται από την 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της τεχνικής αξιολόγησης και την έγκρισή τους από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών. 

7. Oι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών θα αποσφραγισθούν σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση 
της Επιτροπής, η οποία και θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας που διενεργεί το διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
ημερομηνία αποσφράγισης. 

8. 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.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ( νομιμοποιητικά έγγραφα,) θα ακολουθήσει η 
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα παρακάτω :  
 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση 

και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 
2. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αποδεκτών προσφορών, όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια. 
3. Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά 

ορίζεται διαφορετικά.  
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4. Σε περίπτωση που οι προσφορές δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά 2.1.6, 2.1.7, 2.10.1, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.9, 5.16, 5.18, 5.20, 5.21, 5.25, 6.8, 6.9, 6.16, 6.22, 6.26 των πινάκων 
συμμόρφωσης θα τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. 

5. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί 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. 

6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

7. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των 
προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη.  

8. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της 
οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται 
σφραγισμένοι. 

9. Ακολουθεί οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο της 
τεχνικής αξιολόγησης. 

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

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού. 
12.    Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, 

γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Διαδικασία Αξιολόγησης 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

α)  Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης: 

•  είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
•  παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
β)  Τεχνική Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 
γ)  Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
δ)  Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Β/Κ. 
 

2. 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. 

 
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. 
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως  προμηθευτής, 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 
πολλαπλασιαζομένων 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: 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της προκήρυξης 

70% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα και όροι εγγύησης καλής λειτουργίας / δωρεάν 
συντήρησης 

20% 

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

10% 

ΣΥΝΟΛΟ        ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30% 
 
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 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 11 από 30 

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. 
 
Κανένας από τους προμηθευτές δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του 
έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν. 
 
Β. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
Στον/ους προμηθευτή/ες στον/ους οποίο/ους 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 προκήρυξης. 
• 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/οι προμηθευτής/ες στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται/νται να 
προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο/οι προμηθευτής/ες μπορεί/ουν να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα 
(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/οι προμηθευτής/ες στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε/αν να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για 
την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 394/96. 
 
Γ. Υπογραφή Σύμβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των 
προμηθευτή/των που θα επιλεγεί/ουν, θα υπογραφεί σύμβαση. Το γενικό πνεύμα της σύμβασης θα 
είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 
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. 
 
Ο/οι προμηθευτής/ες υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η 
ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
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Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/ντες προμηθευτής/τες δεν προσέλθει/ουν να 
υπογράψει/ουν τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, 
κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 394/96. Σε 
περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές κηρυχθεί έκπτωτος/οι, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον 
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή 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.  
 
Διοικητικές Προσφυγές 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση 
(κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο/οι ανακηρυχθείς/ντες προμηθευτής/τες υποχρεούται/νται να προσκομίσει/σουν Γραμμάτιο 
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, πλέον Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή των 
ειδών και θα λήγει τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (25.560 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.  
 
Η δαπάνη για την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των επιστημονικών οργάνων, θα 
καλυφθεί από την κατηγορία « ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Υποέργου «Εκτίμηση 
μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση 
την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το επηρεάζουν, 
με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006, Καινοτόμα 
Μέτρα,  Μέτρο 4.6 (3 ο έργο), στο οποίο η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 75% από Κοινοτική 
συμμετοχή (Χ.Μ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνική συμμετοχή (Π.Δ.Ε.). 
 
Κρατήσεις 
Τον/τους προμηθευτή/τες δεν βαρύνει/ουν καμία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  επί της καθαρής 
(χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 
τον/τους προμηθευτή/τες. 
 
Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 
Ο/οι προμηθευτής/ες θα αναλάβει/ουν τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει/ουν, 
ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα υποδειχθούν εγγράφως. 
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Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προμηθευτή/ές.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη σε χώρους που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της 
προμήθειας. 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου που θα 
υποβάλει/ουν ο/οι προμηθευτής/ες στην προσφορά του/τους. 
 
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/ους προμηθευτή/ες.   
 
Ο κάθε 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 ειδών θα γίνει από τον κάθε μειοδότη προμηθευτή, 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 κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη ( 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 καθώς και τα αναφερόμενα σχετικά με το χρόνο παράδοσης του 
κάθε είδους στην τεχνική προσφορά του. Αν 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 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί 
η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. 
 
Έκπτωση προμηθευτή 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει 
έκπτωτο/ους τον/τους προμηθευτή/ες, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός/οι 
δεν εκπληρώνει/ουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει/ουν 
πλημμελώς τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη όρο της παρούσας 
προκήρυξης. 
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. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο/οι προμηθευτής/ες 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 Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 
της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε 
το Ελληνικό. 
 
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, 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 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανακηρυχθέντα/ες προμηθευτή/ες σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού/αυτών  και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Προσωπικό 
Ο κάθε 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 κάθε 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.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Αρχή Πληρωμής και την 
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

 
Επισυνάπτονται: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ,  IV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης. 
 

 
 
 
 

Αντιπρύτανις 
 
 

         Χρυσή Βιτσιλάκη 
 Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

 Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Όπως στους Πίνακες Συμμόρφωσης. 
 
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. 
 
Σε περίπτωση που οι προσφορές δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά 2.1.6, 2.1.7, 2.10.1, 
5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.16, 5.18, 5.20, 5.21, 5.25, 6.8, 6.9, 6.16, 6.22, 6.26 των πινάκων 
συμμόρφωσης θα τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. 
 
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 Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

 

1. 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

  

1.1 Ελεύθερα παρασυρόμενοι πλωτήρες 
καταγραφής θαλασσίων ρευμάτων  

  

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 4    

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 
Πλωτήρας εφοδιασμένος με υδραετό για την 
καταγραφή των θαλασσίων ρευμάτων  

  

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ    

 

Η καταγραφή των ρευμάτων θα γίνεται με τη 
μέθοδο Lagrange, δηλαδή την καταγραφή των 
διαδοχικών θέσεων του παρασυρόμενου  από το 
ρεύμα πλωτήρα ΝΑΙ 

  

 
Η βασική διαμόρφωση του πλωτήρα να επιτρέπει 
την καταγραφή επιφανειακών  ρευμάτων ΝΑΙ 

  

 
Δυνατότητα καταγραφής υποεπιφανειακών 
ρευμάτων μέχρι ενός βάθους 100 μέτρων  

  

 
Δυνατότητα καθορισμού του επιθυμητού βάθους 
πόντισης του υδραετού από το χρήστη  

  

 
Κατακόρυφη διάσταση πλήρως ανεπτυγμένου 
υδραετού μικρότερη των δύο μέτρων.  

  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ    

 
Δέκτης Global Positioning System (GPS), ακρίβεια 
θέσης καλύτερη των 10 μέτρων NAI 

  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    

 
Προτιμούμενη η δυνατότητα επικοινωνίας με το 
σταθμό βάσης μέσω κινητής τηλεφωνίας.  

  

 
Δυνατότητα επικοινωνίας με το σταθμό βάσης 
μέσω ραδιοφωνικών συχνοτήτων  

  

 
Δυνατότητα επικοινωνίας με το σταθμό βάσης 
μέσω δορυφόρου  

  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ    

 

Λειτουργία τουλάχιστον ενός μηνός με συχνότητα 
δειγματοληψίας στίγματος ανά μία ώρα και εκπομπή 
θέσης ανά μία ώρα ΝΑΙ 

  

 Χρήση συσσωρευτών χαμηλού κόστους    

 Ευκολία αντικατάστασης συσσωρευτών    

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ    
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α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 

 

 

Μέρος της εκτός του ύδατος επιφάνειας των 
πλωτήρων να είναι καλυμμένο με φθορίζον – 
φωσφορίζον υλικό   

  

 

 
 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ   

  

 

Το λογισμικό των πλωτήρων θα πρέπει να είναι 
πλήρως συμβατό με το λογισμικό της βάσης που θα 
παρέχεται με τους πλωτήρες ΝΑΙ 

  

 

Να είναι δυνατός ο ανασχεδιασμός της αποστολής 
και επαναπρογραμματισμός  του πλωτήρα (αλλαγή 
συχνοτήτων δειγματοληψίας και εκπομπής θέσης) 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του  

  

1.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ    

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1    

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ    

 
Δέκτης Global Positioning System (GPS), ακρίβεια 
θέσης καλύτερη των 10 μέτρων NAI 

  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    

 
Προτιμούμενη η δυνατότητα επικοινωνίας με τους 
πλωτήρες μέσω κινητής τηλεφωνίας.  

  

 
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους πλωτήρες μέσω 
ραδιοφωνικών συχνοτήτων  

  

 
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους πλωτήρες μέσω 
δορυφόρου  

  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ    

 Χρήση ρεύματος οικιακής χρήσης (220 VAC) ΝΑΙ   

 Χρήση συσσωρευτών χαμηλού κόστους    

 Ευκολία αντικατάστασης συσσωρευτών    

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ    

 

Το λογισμικό του σταθμού βάσης θα πρέπει να είναι 
πλήρως συμβατό με το λογισμικό των πλωτήρων, 
δίνοντας την δυνατότητα σχεδιασμού της  
λειτουργίας τους. ΝΑΙ 

  

 

Να είναι δυνατός ο ανασχεδιασμός της αποστολής 
και επαναπρογραμματισμός  όλων των πλωτήρων 
(αλλαγή συχνοτήτων δειγματοληψίας και εκπομπής 
θέσης) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους  

  

 

Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα προβολής 
των θέσεων των πλωτήρων σε γεωγραφικό χάρτη 
της ακτογραμμής της περιοχής κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας των πλωτήρων και της λήψης των 
δεδομένων τους.  

  

 
Να παρέχεται η δυνατότητα πρωτογενούς 
ανάλυσης των συλλεγμένων δεδομένων.  

  

 

Το λογισμικό να μπορεί να κατευθύνει το σταθμό 
βάσης προς έναν επιλεγμένο πλωτήρα για την 
περισυλλογή του.  

  

1.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

 
Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας δύο 
ετών  

  

 
Κάλυψη κόστους επικοινωνίας με τους πλωτήρες 
για ένα έτος  

  

 
Παροχή εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης του 
εξοπλισμού  

  

 
Παροχή εκπαίδευσης προσωπικού στη χρήση και 
συντήρηση του εξοπλισμού  
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α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
 

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ – SERVER 
 

  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

 
  

 

ΓΕΝΙΚΑ 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν 
το σύστημα του μικροϋπολογιστή 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 δισκέτες να 
είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο 
κατασκευής του υπολογιστή, εγκεκριμένα από 
αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το 
βεβαιώνει. O Server να συνοδεύεται από εργαλεία 
διαχείρισης, από εργαλεία προειδοποίησης λαθών 
(για σκληρό δίσκο, επεξεργαστή, μνήμη κ.α.), 
ελέγχου παράλληλης, σειριακής, USB, Floppy από 
το BIOS, προειδοποίησης αλλαγής μνήμης και 
τέλος θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο μέσο 
το οποίο εάν χρειαστεί θα μπορεί να επαναφέρει 
τον υπολογιστή στην αρχική του εργοστασιακή 
εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα  πρέπει 
να είναι πιστοποιημένο για Λ.Σ. Solaris, Red Hat & 
SUSE Linux, Windows 2003 στις 64-bit εκδόσεις 
τους καθώς επίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε 
κανονικό rack 19’’ με μέγιστο βάθος 36’’ και να 
καταλαμβάνει δύο (2) RU (Rack Units). Η 
κατασκευή και η συναρμολόγηση θα πρέπει να 
έχει γίνει σε εργοστάσιο με πιστοποίηση ISO 
9001. 

ΝΑΙ 

  

2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

2.1.1 
Μικροεπεξεργαστής AMD Opteron Dual Core 
Model 2220 SE (2.8GHz/1MB) ΝΑΙ 

  

2.1.2 Αριθμός επεξεργαστών 2   

2.1.3 Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας  2.8 GHz   

2.1.4 Προσφερόμενη Cache L2 ανά Επεξεργαστή 1 MB   

2.1.5 
Υποστηριζόμενος Χρονισμός του Bus μεταξύ 
επεξεργαστών, μνήμης και I/O  

1000 MHz HT 
 

  

2.1.6 
Ταχύτητα Διαμεταγωγής του Διαύλου μεταξύ των 
επεξεργαστών  ≥ 8 GB/sec 

  

2.1.7 
Ταχύτητα Διαμεταγωγής του Διαύλου μεταξύ κάθε 
επεξεργαστή και της γειτονικής του μνήμης  ≥ 10,7 GB/sec 

  

2.1.8 
Να περιλαμβάνει τον ελεγκτή μνήμης (memory 
controller) ΝΑΙ 

  

2.1.9 
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του δίαυλου 
επικοινωνίας μεταξύ δύο επεξεργαστών. > 1GHz 

  

2.1.10 
Ταχύτητα Διαμεταγωγής του Διαύλου μεταξύ των 
επεξεργαστών και των Ι/Ο brigdes ≥ 2x4.8 GB/sec 

  

2.2 ΜΝΗΜΗ    

2.2.1 Μέγεθος  ≥ 8 GΒ   

2.2.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 16 GB   

2.2.3 Τύπος μνήμης: PC2-5300 DDR2 667 MHz NAI   

2.2.4 Υποστήριξη advanced ECC Memory ΝΑΙ   

2.2.5 Chipkil ΝΑΙ   

2.3 MΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ    

 
Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του 
κατασκευαστή NAI 

  

2.4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ  ≥ 8   

 
Τέσσερις (4) Εσωτερικοί δίαυλοι δεδομένων PCI 
Express  ΝΑΙ 

  

2.5 ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ    

2.5.1 Πλήθος ≥ 2   

2.5.2 
Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του 
κατασκευαστή ΝΑΙ 
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2.5.3 Τύπος: SAS SSF ΝΑΙ   

2.5.4 Να υποστηρίζει αλλαγή εν θερμώ (ΗΟΤ SWAP) ΝΑΙ   

2.5.5 Χωρητικότητα μονάδας  73 GB   

2.5.6 Ταχύτητα του δίσκου σε RPM ≥ 10000 Rpm   

2.5.7 

Να υπάρχει ενσωματωμένη στο motherboard 
δυνατότητα υλοποίησης H/W RAID stripping & 
mirroring (RAID 0, 1) για τους δίσκους του 
συστήματος ΝΑΙ 

  

2.5.8 
Πρωτόκολλο επικοινωνίας δίσκου Serial Attached 
SCSI ΝΑΙ 

  

2.6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ    

 

Δυνατότητα υποστήριξης τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον εσωτερικών δίσκων τεχνολογίας Hot-
Swap SAS SSF Disk backplane με δυνατότητα 
duplexing. ΝΑΙ 

  

2.7 ΜΟΝΑΔΑ DVD-ROM    

 DVD-ROM/CD-RW ΝΑΙ   

2.8 ΘΥΡΕΣ    

2.8.1 PS/2 ≥ 2   

2.8.2 VGA ≥ 1   

2.8.3 USB ≥ 4   

2.8.4 Σειριακή RS 232  ≥ 1   

2.8.5 10/100/1000Base-T Ethernet ports ≥ 4   

2.8.6 iLO 2 (απομακρυσμένης διαχείρισης) ≥ 1   

2.9 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

2.9.1 Ισχύς (W) 550 Watt   

2.9.2 

Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να 
γίνεται με διπλά τροφοδοτικά ( Ν+1 redundant 
power supplies). ΝΑΙ 

  

2.9.3 

Η τροφοδοσία του συστήματος θα πρέπει να 
γίνεται με διπλές ανεξάρτητες μονοφασικές 
παροχές. ΝΑΙ 

  

2.9.4 

Τα τροφοδοτικά θα πρέπει να μπορούν να 
αντικατασταθούν με το σύστημα σε λειτουργία 
(hot swap). ΝΑΙ 

  

2.9.5 

Υπαρξη και δεύτερου εν θερμώ (Hot Plug) 
τροφοδοτικού για βελτιστοποίηση της 
διαθεσιμότητας του. Η τροφοδοσία του 
συστήματος θα πρέπει να γίνεται με διπλές 
ανεξάρτητες μονοφασικές παροχές. ΝΑΙ 

  

2.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ    

2.10.1 Βασικό σύστημα με δύο ανεμιστήρες  ΝΑΙ   

2.10.2 

Τοποθέτηση εφεδρικού συστήματος δύο 
ανεμιστήρων για βελτιστοποίηση της 
διαθεσιμότητας του (redundant cooling fans) ΝΑΙ 

  

2.11 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

 Ενσωματωμένη ΝΑΙ   

2.12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

2.12.1 

Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο 
ανεξάρτητο υποσύστημα System Management 
Controller, με ανεξάρτητα interface δικτύου 
(10/100Base-T Ethernet port) και σειριακό, και 
κατάλληλο λογισμικό, που να δίνουν δυνατότητες 
απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του 
συστήματος ΝΑΙ 

  

2.12.2 

Ο εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο 
ανεξάρτητο υποσύστημα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων με κατάλληλα 
κατανεμημένους αισθητήρες ώστε να 
προστατεύεται από καταστάσεις όπως η 
λειτουργία κάτω από πολύ υψηλές  θερμοκρασίες, 
η λειτουργία χωρίς επαρκή αερισμό λόγω  βλάβης 
σε κάποιον από τους ανεμιστήρες κλπ. ΝΑΙ 

  

2.13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    

 Λ.Σ. Solaris στην 64-bit εκδοσή του ΝΑΙ   

2.14 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ    
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Μία πλήρης σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων ανά 
σύστημα που αφορούν τη δομή και λειτουργία 
του συστήματος κατά την παράδοση του Server – 
Οδηγίες και Drivers κατάλληλοι για την καλή 
λειτουργία του συστήματος. ΝΑΙ 

  

2.15 Rack Rails    

 Rack Rails ΝΑΙ   

2.16 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 3 έτη   
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α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
 

3. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ – ΤΥΠΟΥ Ι 
   

 
Ποσότητα: 1  

   

3.1 ΓΕΝΙΚΑ    
 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 18 μήνες. 

NAI   

3.2 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ    
Front Size Bus 667 MHz   
Επεξεργαστής: Intel® Core™2 Duo processor 
T7200 

 
NAI 

  
 

Συχνότητα (GHz) ≥ 2.0   
3.3 Κεντρική Μνήμη    

Μέγεθος (MB) ≥ 2048 DDR2    
Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο 
motherboard (σε ΜB) 

≥ 4096   
 

Cache μνήμη  L2 (σε ΜΒ) ≥ 4   
3.4 Θύρες     

Σειριακή ≥ 1   
USB 2.0 ≥ 4   
Firewire Port (IEEE 1394)  ≥ 1   
Σύνδεση για εξωτερική οθόνη VGA ΝΑΙ   
Εξωτερικό μικρόφωνο ΝΑΙ   
Express Card Slot; 54mm & 34mm ΝΑΙ   

 

Υποστήριξη Bluetooth  NAI   
 ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES    

3.5 Μονάδα σκληρού Δίσκου    
Formatted χωρητικότητα (σε GB) ≥ 100   
Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) ≥ 7200   

 

Cache memory (MB) ≥ 8   
3.6 Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου 

(DVD-RW) 
   

 Ονομαστική ταχύτητα: DVD+/- R : 4x, DVD+/- 
RW: 2,4x, CD-RW: 8x, CD-R:16x, DVD: 8x, 
CD:24x 

ΝΑΙ   

3.7 Κάρτα Γραφικών    
Μνήμη (ΜΒ) ≥ 256   
Ανάλυση ≥ 1900 x 1200   

 

PCI X 16 NAI   
3.8 Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Gigabit    

Υποστήριξη TCP/IP ΝΑΙ    
Connector RJ45 ΝΑΙ   

3.9 Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε 
δίκτυο 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη 802.11b/g ΝΑΙ   
3.10 Ενσωματωμένο Modem (Truemodem) ΝΑΙ   

Ταχύτητας:  56 kbps ΝΑΙ    
Connector RJ11 ΝΑΙ   

3.11 Ενσωματωμένη Κάρτα Ήχου ΝΑΙ   
3.12 Υποδοχές για PCMCIA/Express κάρτα    

 One Type I or Type II Express Card ΝΑΙ   
3.13 Βάρος  ≤ 2.8 Kg   
3.14 ΟΘΟΝΗ    

Τύπος SXGA wide view ΝΑΙ   
Μέγεθος διαγωνίου ≥ 15.4’’   
Έγχρωμη ΝΑΙ   

 

Ανάλυση (σε text mode) ≥ 1400 x 1000   
3.15 Mouse    

 Touchpad pointing συσκευή ΝΑΙ   
3.16 ΗΧΕΙΑ 

Ενσωματωμένα μικρόφωνο και ηχεία 
 
ΝΑΙ 

  

3.17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
Genuine Windows® XP Professional (Service 
Pack 2) WITH Media using NTFS (English) 

ΝΑΙ    

Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα 
εγχειρίδια χρήσης 

ΝΑΙ   
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3.18 Τσάντα μεταφοράς με τουλάχιστον δύο θήκες, 
χερούλι και λουρί ώμου 
 

ΝΑΙ   

3.19 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 3 έτη on site   
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α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
 

4. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ – ΤΥΠΟΥ ΙI 
   

 Ποσότητα: 1  
   

 ΓΕΝΙΚΑ    
 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 18 μήνες. 

NAI   

4.1 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ    
Front Size Bus 667 MHz   
Επεξεργαστής: Intel® Core™2 Duo processor 
T7200 

 
NAI 

  
 

Συχνότητα (GΗz) ≥ 1.8   
4.2 Κεντρική Μνήμη    

Μέγεθος (MB) ≥ 1024 DDR    
Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο 
motherboard (σε ΜB) 

≥ 2048   
 

Cache μνήμη  L2 (σε ΜΒ) ≥ 4   
4.3 Θύρες     

Σειριακή ≥ 1   
USB 2.0 ≥ 4   
Firewire Port (IEEE 1394) ≥ 1   
Σύνδεση εξωτερικής οθόνης ΝΑΙ   
Εξωτερικό μικρόφωνο ΝΑΙ   
Θύρα ανάγνωσης καρτών μνήμης ΝΑΙ   

 

Υποστήριξη Bluetooth  NAI   
 ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES    

4.4 Μονάδα σκληρού Δίσκου    
Formatted χωρητικότητα (σε GB) ≥ 80   
Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) ≥ 5400   

 

Cache memory (MB) ≥ 8   
4.5 Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου 

(CD-RW) 
   

 Ονομαστική ταχύτητα: 8 X DVD/ 24 X CD-RW ΝΑΙ   
4.6 Κάρτα Γραφικών (ενσωματωμένη)    

Μνήμη (ΜΒ) ≥ 128    
Ανάλυση ≥ 1400 X1050   

4.7 Κάρτα δικτύου 10/100/1000 GB    
Υποστήριξη TCP/IP ΝΑΙ    
Connector RJ45 ΝΑΙ   

4.8 Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε 
δίκτυο 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη 802.11b/g ΝΑΙ   
4.9 Ενσωματωμένο Modem (Truemodem) ΝΑΙ   

Ταχύτητας > 56 kbps ΝΑΙ    
Connector RJ11 ΝΑΙ   

4.10 Ενσωματωμένη Κάρτα Ήχου ΝΑΙ   
4.11 Υποδοχές για PCMCIA κάρτα    

 Τύπος Ι/ΙΙ PC card/Express card ΝΑΙ   
4.12 Βάρος  ≤ 2.4 Kg   
4.13 ΟΘΟΝΗ    

Τύπος S XGA wide view ΝΑΙ   
Μέγεθος διαγωνίου ≥ 15’’   
Έγχρωμη ΝΑΙ   

 

Ανάλυση (σε text mode) ≥ 1200 X 780   
4.14 Mouse    

 Touchpad pointing συσκευή ΝΑΙ   
4.15 ΗΧΕΙΑ 

Ενσωματωμένα μικρόφωνο και ηχεία 
 
ΝΑΙ 

  

4.16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
Genuine Windows® XP Professional (Service 
Pack 2) WITH Media using NTFS (English) 

ΝΑΙ    

Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα 
εγχειρίδια χρήσης 

ΝΑΙ   

4.17 Τσάντα μεταφοράς με τουλάχιστον δύο θήκες, 
χερούλι και λουρί ώμου 

NAI   

4.18 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 3 έτη on site   
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α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
 

5. Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser δικτύου Α4     
 Ποσότητα: 1    
5.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ   

5.2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) ( για 
μέγεθος χαρτιού A4). 

≥ 33 
   

5.3 Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης ≤ 9.5''   
5.4 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi) ≥ 1200 x 1200   
5.5 Μνήμη ≥ 80 MΒ   
5.6 Επεκτάσιμη μνήμη ≥ 320 MΒ   
5.7 Επεξεργαστής  ≥ 400 ΜHz   
5.8 Χαρτοδέτες ενσωματωμένοι (όχι αποσπώμενοι)  ≥ 2   

5.9 
Χαρτοδέτες ενσωματωμένοι (όχι αποσπώμενοι) - 
αρ. Σελίδων ανά ενσωματωμένο χαρτοδέτη 
(≥500 και ≥100 σελίδων αντίστοιχα)  

ΝΑΙ   

5.10 Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών μέσων 
(χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) ΝΑΙ   

5.11 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/μήνα) ≥ 100000   
5.12 Θύρα δικτύου UTP  ΝΑΙ   
5.13 Θύρα ΕΙΟ (Enhanced I/O) ΝΑΙ   
5.14 Θύρα διασύνδεσης USB 2.0 ΝΑΙ   
5.15 Γλώσσες εκτύπωσης, HP PCL 5e και HP PCL 6 ΝΑΙ   
5.16 Δυνατότητα postscript εκτύπωσης  ΝΑΙ   

5.17 Συμβατότητα με περιβάλλον MS Windows 2000, 
XP, VISTA ΝΑΙ   

5.18 Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης 
(ενσωματωμένο Duplex)  ΝΑΙ   

5.19 Κάθε εκτυπωτής θα συνοδεύεται από ένα (1) 
πλήρες σετ toner 

ΝΑΙ   

5.20 Εσωτερικό σύστημα σύνδεσης σε δίκτυο 
δομημένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet)   ΝΑΙ   

5.21 Πρωτόκολλο σύνδεσης Fast Ethernet embedded 
print server  

ΝΑΙ   

5.22 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

5.23 
Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, παράλληλης 
σύνδεσης, UTP, άλλων θυρών εάν 
περιλαμβάνονται 

ΝΑΙ   

5.24 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   
5.25 Βάρος ≤ 16.5 kgr   
5.26 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 1 έτος   
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 25 από 30 

 

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
προμηθευτή 

Παραπομπή 
 

6. Εκτυπωτής Χαρτών    

 Ποσότητα: 1    

6.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Thermal inkjet ΝΑΙ   
6.2 Μέγεθος (inches) ≥ 42   
6.3 Μεγέθη Μέσων (πλάτος) ≥ 1067 mm   
6.4 Μεγέθη Μέσων (μήκος) ≥ 45.7 m   
6.5 Πλαϊνά Περιθώρια ≥ 5 mm   
6.6 Πλευρά εισόδου και πλευρά που ακολουθεί ≥ 17 mm   

6.7 
Τύποι μέσων ( Χαρτιά με επίστρωση, γυαλιστερά 
χαρτιά, ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη, σατινέ χαρτί 
για αφίσες, ημιδιαφανές χαρτί κλπ) 

NAI   

6.8 Οπτική ( εγγενής) ανάλυση (dpi) έγχρωμη και 
ασπρόμαυρη  ≥ 1200 x 600   

6.9 Ποιότητα εκτύπωσης έγχρωμη και ασπρόμαυρη  ≥ 1200 x 600   
6.10 Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής ≤ 0,0423 mm   
6.11 Ακρίβεια Γραμμής ± 0,2%    

6.12 Ταχύτητα εκτύπωσης (Έγχρωμες εικόνες): 

Draft mode ≥ 
7.9 m2/ώρα  
Normal mode ≥ 
3.3 m2/ώρα 
Best mode ≥  
2 m2/ώρα 

  

6.13 Ταχύτητα εκτύπωσης (Γραμμικό Σχέδιο μεγέθους Α1): ≤ 90 
δευτερόλεπτα   

6.14 Γλώσσα εκτύπωσης: HP-PCL3-GUI  ΝΑΙ   

6.15 Γλώσσα εκτύπωσης προαιρετική: HP-GL/2, HP RTL, 
CALS G4 με HP-GL/2 accessory card ΝΑΙ   

6.16 Μνήμη ≥ 160 MΒ   
6.17 Θύρα διασύνδεσης Παράλληλη ΝΑΙ   
6.18 Θύρα διασύνδεσης USB  ΝΑΙ   
6.19 Αυτόματη εναλλαγή διασυνδέσεων ΝΑΙ   
6.20 Συμβατότητα με περιβάλλον MS Windows 2000, XP ΝΑΙ   

6.21 O Plotter να συνοδεύεται από ένα (1) πλήρες σετ 
toner ΝΑΙ   

6.22 
Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο δομημένης 
καλωδίωσης, με  πρωτόκολλο σύνδεσης fast ethernet 
print server (internal) 

ΝΑΙ   

6.23 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

6.24 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, παράλληλης 
σύνδεσης, USB, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται  ΝΑΙ   

6.25 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   
6.26 Μέγιστο Βάρος ≤ 45 kg   
6.27 Πόδια στήριξης (stand and bin) NAI   
6.28 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 1 έτος   
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Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 26 από 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 27 από 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ, αποτελούμενο από 1 σταθμό 
βάσης, 4 πλωτήρες και το απαραίτητο 
λογισμικό. 

1 

2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ - SERVER 1 

3 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ – ΤΥΠΟΥ Ι 1 

4 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ – ΤΥΠΟΥ ΙΙ 1 

5 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 1 

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΧΑΡΤΩΝ 1 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 28 από 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 
 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Π.Χ.  
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ, αποτελούμενο από 1 σταθμό 
βάσης, 4 πλωτήρες και το απαραίτητο 
λογισμικό. 

1 

2 Π.Χ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ - SERVER 1 

3   1 

4   1 

5   1 

6  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ΣΥΝΟΛΑ       
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Συγχρηματοδότηση: Κοινοτική συμμετοχή 75%, Εθνική συμμετοχή 25% 

   Σελίδα 30 από 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

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

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

Ταχ. Δ/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ταχ.Δ/νση : Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη 

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

 

Έχουμε 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 διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 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........................................... (ένα έτος μετά την υπογραφή της 
σύμβασης) 

 

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. 

 


