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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ  Μυτιλήνη    07/09/2007 
  Αριθ. Πρωτ:   4987 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4987/07.09.2007 
 

Προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού και 
λογισµικού επικοινωνιών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28-07-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 243/17-08-2006 τ. ΝΠ∆∆) 

«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» το Φ.Ε.Κ. 1946/29-12-2006 τ. Β 

2. Την απόφαση αριθµ. 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 1946/29-12-2006 τ. Β) 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» 

3. Τον Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τΑ΄/14.11.2000) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 

πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις», 

4. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π.∆. 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των 

κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠ∆∆», όπως ισχύει, 

5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

«Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

6. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, 

7. Τον Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

8. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», όπως σήµερα 

ισχύει, 

9. Το Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/12.10.1998 τΑ΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 

1992», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000, «Τροποποίηση του Π.∆. 346/19998(Α΄ 230) 

“προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992” σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ 

της 13ης Οκτωβρίου 1997», 

10. Τον Ν.1642/1986 περί Φ.Π.Α., 

11. Το Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συµβάσεων δηµόσιων Προµηθειών» και το Π.∆. 105/2000 

(ΦΕΚ 100 τ. Α΄) µε το οποίο τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π.∆. 370/1995, 

12. Το Π.∆. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆», 

13. Τον Ν. 2522/1997 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της συνάψεως 

συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την Ο∆ 89/665 ΕΟΚ», 
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14. Τον Ν. 3021/2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις», 

15. Το Π.∆, 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου …….», όπως ισχύει, 

16. Την µε Α.Π. 18211/∆ΙΑ∆Π/A Εγκύκλιο του Τµήµατος Μεθόδων, Εργασίας και ∆ιαδικασιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης όταν απαιτούνται ως 

δικαιολογητικά κατά τη διενέργεια διαγωνισµών για προµήθειες του ∆ηµοσίου». 

17. Την µε Α.Π. Π1/1105/02.03.2006 Εγκύκλιο του Τµήµατος Θεσµικών Ρυθµίσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, « Εφαρµογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών». 

18. Την µε αριθ. 21/19.07.2007 θέµα 5.1 απόφάση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η 

προκήρυξη δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού επικοινωνιών και 

λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µε συνολικό προϋπολογισµό 150.000,00 € (Συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ). 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

∆ηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

συµφερότερη προσφορά ανά οµάδα ειδών, για την προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού επικοινωνιών και 

λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών  του Ιδρύµατος στη Λέσβο, τη Χίο, τη 

Σάµο, τη Ρόδο, τη Σύρο και την Αθήνα. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €. (εκατόν πενήντα 

χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου στο ποσό αυτό, του νόµιµου ΦΠΑ. 

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

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κύριοι 

Χατζηχριστόφας Φραντζής και Μπακάλης Χρήστος.  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 15/10/2007 και ώρα 15:00. Προσφορές µπορούν 

επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 

∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81100 µε οποιονδήποτε 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 

έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 16/10/2007 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας 

επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, 

ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών από την επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Η αξιολόγηση - κατακύρωση των προσφορών θα γίνει για κάθε οµάδα χωριστά, µε βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ της παρούσας. Η υπογραφή της/των σύµβασης/εων προµήθειας θα 

γίνει για κάθε ανάδοχο χωριστά. 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο Αθηνών - Θεσσαλονίκης και 
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Επαρχίας την 10/09/2007. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 

10/09/2007. Τα τεύχη της διακήρυξης θα σταλούν για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ, 

Επιµελητήριο Λέσβου) στις 10/09/2007. Τα τεύχη θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου στις 10/09/2007. 

Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη δίνονται 

από το Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι την 

03/10/2007 και ώρα 15:00. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κύριοι Χατζηχριστόφας Φραντζής και Μπακάλης 

Χρήστος τηλ. 2251036007, 2251036128 Fax: 2251036127, e-mail: fhat@.aegean.gr, c.bakalis@soc.aegean.gr. 

Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 

διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε 

τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ καθώς και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι – V, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
 
 
 

Αντιπρύτανις  Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ο κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, υποχρεούται να συντάξει την προσφορά του σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή 

αποκλεισµού. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς αναφορά σ’ αυτή. 

Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο συµµετέχων είναι απολύτως ενήµερος από 

κάθε πλευρά, των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, 

ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του 

διαγωνισµού.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ), εκτός από εκείνους που ρητά 

αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή, όµως, όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από 

αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απόρριψης 

αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά, να αποφύγουν παραποµπές σε γενικούς ή ειδικούς όρους 

πωλήσεως. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 

συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού επικοινωνιών και λοιπού 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών  του Ιδρύµατος στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη 

Ρόδο τη Σύρο και την Αθήνα. Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών καθώς και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά 

οµάδα αναφέρονται στο Παράρτηµα IV της παρούσας, ενώ τα επιµέρους είδη των οµάδων, οι ποσότητες, και η 

κατανοµή αυτών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος αναφέρονται στο Παράρτηµα V της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, (Λόφος Πανεπιστηµίου, 

Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη).  

Η παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, απ΄ όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη 

του διαγωνισµού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφορών (Courier). Ο ενδιαφερόµενος επικοινωνεί µέσω fax µε το Τµήµα 

Περιουσίας και Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο 

οποίο στέλνει έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της Εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η διεύθυνση, 

το τηλέφωνο και το fax της και το ονοµατεπώνυµο κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την 

Προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη έγκαιρη και σωστή παράδοση 

των τευχών του διαγωνισµού. 

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στη διεύθυνση fhat@env.aegean.gr ή τη διεύθυνση 

c.bakalis@soc.aegean.gr που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, ταχυδροµική 

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) και θα ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 
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4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση 

http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή 

της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 

σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι παραλήπτες της προκήρυξης οφείλουν µε δική τους προωτοβουλία να επισκέπτονται τακτικά 

την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα τη διεύθυνση 

http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm για τυχόν ανακοινώσεις, διορθώσεις, κλπ που αφορούν 

στο παρόντα διαγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

i)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που ασχολούνται µε την 

παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των ειδών που ζητούνται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

ii) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 

στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος τεύχους. 

3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 

Αποκλείεται της συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική 

καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 

απαριθµούνται κατωτέρω: 

i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 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 στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. 

Καθένας από τους προσφέροντες µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, όταν: 

vi) 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. 

vi) 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. 

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

viii) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε 

µέσο ενδέχεται να διαθέτει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

ix) έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του 

∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

x) 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. 

xi) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

xii) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία. 

xiii) είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα 

διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή δεν υποβάλΕΙ τα απαιτούµενα από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 ∆ικαιολογητικά 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού µαζί µε την 

προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά 60 ηµέρες από το 

χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας, και υποχρεωτικά να αναφέρονται σε αυτήν (α)  η 

ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, (β)  ο αριθµός της διακήρυξης, (γ)  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(δ)  η ηµεροµηνία έκδοσής της, (ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, και (στ) τις 

οµάδες ειδών για τις οποίες κατατέθηκε προσφορά. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 5% 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του συνόλου των οµάδων για τις 

οποίες έχει υποβάλει προσφορά ο συµµετέχων στο διαγωνισµό. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 

στους Αναδόχους µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες 

µετά την  ηµεροµηνία κοινοποίησης της τελικής κατακύρωσης. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η 

οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό 

το δικαίωµα. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει: 
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i. ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας 

ii. ότι δεν έχουν καταδικαστεί για προσβολή που αφορά στην επαγγελµατική τους διαγωγή µε 

απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου 

iii. ότι δεν έχουν καταδικαστεί για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι (α) τα φυσικά πρόσωπα, (β) οι οµόρρυθµοι εταίροι 

και διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., (γ) οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε, (δ) ο Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και 

µέλη ∆.Σ. για τις Α.Ε., και (ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

3. Πιστοποιητικό/ά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το 

οποίο/α να προκύπτει ότι: 

i. δεν τελούν υπό πτώχευση,  

ii. δεν τελούν υπό εκκαθάριση,  

iii. δεν τελούν υπό παύση δραστηριοτήτων, 

iv. δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση,  

v. δεν τελούν υπό πτωχευτικό συµβιβασµό, 

vi. δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση αντίστοιχη προς την πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 

και επίσης ότι: 

vii. δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

viii. δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

ix. δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, 

x. δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού, 

xi. δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη διαδικασία αντίστοιχη προς την διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι στην 

επιχείρηση. 

5. Πιστοποιητικό/ά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο/α να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση όσο και για 

τους εργοδότες,  κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό/ά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο/α να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας που είναι εγκατεστηµένος περί εγγραφής 

σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό 

τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα 
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πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά  στο Π.∆. 370/95. 

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 

i. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, της οποίας ο 

προσφέρων έλαβε γνώση στο σύνολο τους. 

ii. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης. 

iii. ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς οποιασδήποτε Ελληνικής ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

iv. ότι δεν 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. 

v. ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων 

vi. ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο σύνολο του φακέλου της προσφοράς είναι αληθείς  

vii. ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

viii. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η ύπαρξη ή µη, νοµικών περιορισµών 

λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας εφόσον υπάρχουν. 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η 

διάρκεια ισχύος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης. 

11. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του 

Προσφέροντα. 

12. Για τους συµµετέχοντες που είναι νοµικά πρόσωπα, κατατίθεται το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής καθώς και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού του προσφέροντος και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και 

Ε.Ε.). Επίσης στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή 

του νοµικού προσώπου.  

13. Οι προσφορές από Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προµηθευτών θα πρέπει εκτός των παραπάνω 

δικαιολογητικών να υποβάλλουν και : 

i. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

εταιρειών µελών, ότι αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, 

αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

ii. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

εταιρειών µελών, ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν 

Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

iii. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 την οποία να υπογράφουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

εταιρειών µελών και µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
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του έργου. 

14. Οι προσφορές από Συνεταιρισµούς θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να περιλαµβάνουν 

και Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

∆ιευκρινίσεις 

Η Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. Τα έγγραφα (πιστοποιητικά,, 

βεβαιώσεις, κλπ) που ζητούνται στα πλαίσια των παραπάνω περιπτώσεων 2, 3, 5, 6, 7, 11, και 14 θα πρέπει 

να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων τους. 

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που ζητούνται στα πλαίσια των παραπάνω περιπτώσεων 4, 8, 9, 10 και 13 

θα πρέπει να φέρουν νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του συµµετέχοντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (3), (5) και (6) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εφόσον ο κάθε 

προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη 

διαµόρφωση της προσφοράς. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος 

της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε συµµετέχοντα στην ένωση. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε 

µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής 

προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 

τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν 

υποχρεούνται να έχουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η 

επιλεγείσα ένωση ή η κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 

σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

συµβάσεως. 

4.2 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 

Εάν τα ζητούµενα στην παράγραφο 4.1 έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία του 

προσφέροντος χώρα, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που ζητούνται, θα πρέπει να αντικαθίστανται 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. Σε κράτη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή, από υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου που θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπευθύνου 

δηλώσεως. 

4.3  Εκπροσώπηση 

Εφόσον οι συµµετέχοντες λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που έχει διορισθεί αντίκλητος απαιτείται η 
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προσκόµιση της συµβολαιογραφικής πράξης ορισµού του. 

4.4  Συµπλήρωση εγγράφων 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται να καλέσει τους 

προσφέροντες να συµπληρώσουν τις τυχόν τυπικές ελλείψεις των νοµίµως υποβληθέντων εγγράφων που 

περιλαµβάνονται στο φάκελο της προσφορά τους, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 394/96 και να αποκλείσει τους 

προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1  Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 

1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν 

συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση ορισµένους τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

2. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, 

την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν 

την υπογραφή του προσφέροντος. 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο 

πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς 

τους. 

5.2  Τρόπος υποβολής 

Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στο Τµήµα Περιουσίας 

& Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι και την 15/10/2007 και ώρα 

15:00: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης 

81100 Μυτιλήνη 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο 

θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου 

σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier που θα 

απευθύνεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και µε τις 

ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν παραληφθούν 

από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και 
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ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, 

θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

∆ε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι 

προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

5.3  Φάκελος προσφοράς 

Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 

και ειδικότερα ως εξής: 

1. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που ζητούνται στην 

παράγραφο 4.1 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 

µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

2. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 

αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

3. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 

αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Εξωτερικά, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο 

φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που δεν έχουν σε ξεχωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονοµική 

προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 

υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο 

και την οικονοµική τους προσφορά. 

5.4  ∆ιορθώσεις 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 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 του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 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 

Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

5.5  Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 

Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του έργου ή για τµήµα αυτού που αντιστοιχεί σε 

µια ή περισσότερες οµάδες ειδών.  

Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
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Μέρος Α: Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής που αξιολογούνται 

Εντός της Τεχνικής Προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 

αναγράφεται η λίστα των προσφερόµενων ειδών και η χώρα καταγωγής του καθενός από αυτά. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται το συνολικό ύψους κύκλου εργασιών του 

συµµετέχοντος κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται το ύψος του κύκλου εργασιών του 

συµµετέχοντος για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του 

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις 

4. Επικυρωµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο συµµετέχων εκδίδει τέτοια), ή 

κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις από τις οποίες µπορεί να αποδειχθεί η χρηµατοπιστωτική και 

οικονοµική τους ικανότητα. 

5. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και 

ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης 

καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 

δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας, στα οποία 

θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και εάν τούτο δεν 

είναι δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του προµηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση 

συνοδεύονται από επίσηµο παραστατικό έγγραφο πώλησης. 

6. Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά κατηγορία και την τεχνική 

του υποδοµή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή µηχανισµών και δοµών όπως πιστοποίηση 

προσωπικού και υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση του έργου. 

7. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει οργανωµένο service µε άριστα εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό (αριθµός ατόµων) για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του προσφερόµενου 

εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 

θεωρηµένη από αρµόδια αρχή καθώς και από πιστοποιητικά εκπαίδευσης και πιστοποίησης του τεχνικού 

προσωπικού.  

8. Το γνωστικό επίπεδο και η εµπειρία της οµάδας του αναδόχου που θα απασχοληθεί µε την τεχνική 

υποστήριξη του προσφερόµενου εξοπλισµού πρέπει να αποτυπώνεται σε βιογραφικά σηµειώµατα που θα 

ακολουθούνται από φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικά αξιολόγησης των µελών της οµάδας 

από τους κατασκευαστικούς οίκους  του εξοπλισµού.  

9. Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τα 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. Τα 

πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

10. Ο κατασκευαστής του κάθε προσφερόµενου είδους θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε το πρότυπο ISO 

ή/και µε ισοδύναµου ή ανώτερου αυτού, πρότυπο πιστοποίησης  από αναγνωρισµένο ινστιτούτο ή 

οργανισµό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί για το κάθε προσφερόµενο είδος, η αντίστοιχη 

βεβαίωση πιστοποίησης η οποία θα πρέπει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

11. Για το κάθε προσφερόµενο είδος, θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει πιστοποιητικό ή αντίστοιχης 
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ισχύος έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το είδος που προσφέρει διαθέτει σήµανση CE. 

12. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόµενο εξοπλισµό, µερικά ή ολικά σε δικές 

τους εγκαταστάσεις / εργοστάσια, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους και δήλωση του 

νόµιµου εκπροσώπου του κατασκευαστή του κάθε προσφερόµενου είδους, µε την οποία θα δηλώνεται η 

αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειµένου να συνεκτιµηθεί το στοιχείο αυτό. 

13. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, 

prospectus και καταλόγους µε χώρους που έχουν εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία µε τα συγκεκριµένα 

προσφερόµενα είδη. Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα εφόσον 

τους ζητηθούν. 

Μέρος Β: Στοιχεία εξοπλισµού 

Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να 

υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 

1. Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συµµόρφωσης) που υπάρχουν στο 

ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ 

αυτούς.  

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη 

και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, 

εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε 

πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση 

δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της 

µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 

προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ 

ή µε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα 

κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η 

λέξη «ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη 

ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  

Ειδικότερα, η στήλη (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 

επισυναπτόµενων 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 
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σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 

2. Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης µε τους κωδικούς και την περιγραφή κάθε είδους 

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ (πίνακες οικονοµικής προσφοράς 

χωρίς τιµές). 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της 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 υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών προσφορών 

και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε οπτικό µέσο (CD ή DVD) 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 οπτικό 

µέσο (CD ή DVD) µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την 

ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Μέρος Γ: 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 σε τοπικό επίπεδο 

(στον τόπο παράδοσης), και για όλα τα είδη που προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα 

που έχει ο προσφέρων να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα και για 

µια 3ετία από την προµήθεια. Για το λόγο αυτό ο συµµετέχων 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 

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 το 

Πανεπιστήµιο 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. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης 

καλής λειτουργίας 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 καθόλη 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. 

v. Ο προµηθευτής/ες οφείλει/ουν επίσης να τεκµηριώσει/ουν πώς θα εκπληρώσει/ουν τις συµβατικές 
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του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την 

διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

vi. Σε περίπτωση που ο/οι προµηθευτής/ές θα χρησιµοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη 

τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) που βρίσκονται 

στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης να υποβάλει/ουν και την 

αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

5.6  Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς οι 

οποίοι θα συνταχθούν µε βάση του υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας. Στους πίνακες 

οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος όλων των προσφεροµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών, το συνολικό κόστος για κάθε επιµέρους είδος, το συνολικό κόστος για κάθε επιµέρους οµάδα ειδών 

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 κλπ. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του 

προσφερόµενου προϊόντος 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 το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς 

και σε οπτικό µέσο (CD ή DVD) 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 οπτικό µέσο (CD ή DVD) µε εκείνους της 

οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ 

7.1 Τµηµατική προσφορά - Νόµισµα 

Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, σε ΕΥΡΩ. Η 

στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και το 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 από την παρούσα διακήρυξη.  

 

7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε συνάλλαγµα  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή που δίνουν 

τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος. 

7.3 Μεταβολή τιµών  

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

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών. 

Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές που θα επιλεγούν είναι υποχρεωµένοι να 

το αναφέρουν στην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την 

υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

7.4 Τεκµηρίωση τιµών 

Το Πανεπιστήµιο 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. 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 

εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Προσφορά η 

οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζεται αλλά 

παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο 

κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό. 

8.2 ∆ιαδικασία διενέργειας 

Η διενέργεια γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και µονογράφονται από τα 

µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική 

προσφορά και την οικονοµική προσφορά.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής της κάθε προσφοράς και 

µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ακολουθεί η εξέταση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής του κάθε υποψηφίου. Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, σε 

πρακτικό το οποίο υπογράφει. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 

προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκµηριώνει την απόρριψη 

εντός του παραπάνω πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 

αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία 

επιστρέφονται µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού από το Πρυτανικό Συµβούλιο, χωρίς 

να αποσφραγιστούν.
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Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι 

προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά την 

αποσφράγιση µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της τεχνικής 

προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. 

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε 

πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Προσφορές που απορρίπτονται 

κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι 

φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται µετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού 

από το Πρυτανικό Συµβούλιο, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στη συνέχεια, το σύνολο των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης µέχρι και την ολοκλήρωση της 

τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συµβούλιο προς έγκριση. 

Μετά την έγκριση της τεχνικής αξιολόγησης από το Πρυτανικό Συµβούλιο, οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς των προκριθέντων από την τεχνική αξιολόγηση προσφορών, αποσφραγίζονται σε ηµεροµηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί σε 

εµφανές µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης. Οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές εγκρίθηκαν κατά την τεχνική αξιολόγηση, δικαιούνται 

να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, και δύνανται να λαµβάνουν γνώση των 

συµµετεχόντων καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 

της παρούσας διακήρυξης. 

Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της 

οικονοµικής αξιολόγησης των προσφορών και την υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1  Γενικές αρχές 

Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού. Προσφορές οι οποίες δεν 

πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 

Επιτροπή 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 στη 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. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και 

ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από 

την αρµόδια Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Σελίδα 18 από 64 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4987/07.09.2007 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

γνωµοδότηση της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

9.2  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 9.3. 

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 τους βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι 

τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις 

και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας είναι το 

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων πολλαπλασιαζόµενων επί τον επιµέρους 

συντελεστή βαρύτητας. Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του 

συνόλου των οµάδων. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των 

προσφορών, ανά είδος, από την καλύτερη έως τη χειρότερη. 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή 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. 

9.3  Οµάδες κριτηρίων – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 

Οι οµάδες κριτηρίων, τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

βαρύτητας έχουν ως εξής:  

ΟΜΑ∆Α Α΄:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 Συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές 60 % 
Α.2 Πιστοποίηση ασφάλειας (όπου απαιτείται) και ποιότητας των προσφεροµένων ειδών 10 % 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70 % 

ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Υποδοµή προµηθευτή, εµπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη ανάλογων 
συστηµάτων 5 % 

Β.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) µετά την πώληση και τεχνικής βοήθειας εκ 
µέρους του προµηθευτή - εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 10 % 

Β.3 Ποιότητα και όροι προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας 10 % 
Β.4 Χρόνος παράδοσης 5 % 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 30 % 

 

9.4  Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 
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Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, ακολουθεί οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών 

που προκρίθηκαν από το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, ανά οµάδα ειδών, 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 για κάθε είδος.

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 βάσει 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. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Κατακύρωση 

Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό να γίνεται µετά από 

πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου.  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και 

ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο ή αναδόχους.  

Κανένας από τους προµηθευτές δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την 

κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή µέρος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα (α) έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και (β) 

κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 

ενέργεια. 

Το Πανεπιστήµιο 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. 

10.2  Υπογραφή Σύµβασης 

Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/ων προµηθευτή/ών που θα επιλεγεί/ούν, θα υπογραφούν 

συµβάσεις. Το γενικό πνεύµα της κάθε σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία 

δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν υπόψη. 

Ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το έγγραφο να 

προσέλθει/ουν στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας συγχρόνως 

και την εγγύηση καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/έντες ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν µέσα στην προθεσµία που 

ορίσθηκε στην επιστολή-πρόσκληση, εφαρµόζονται µετά από απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, οι 

παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 23 του Π.∆. 394/96. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής/ές κηρυχθεί/ουν 

έκπτωτος/οι, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά 

σειρά διαγωνιζόµενο µε τη συµφερότερη προσφορά ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η 

απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
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Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου όπως 

προδιαγράφηκε. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

11.1 Ενστάσεις 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και 

της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 15 

του Π∆ 394/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Ν3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005). 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα ως 

εξής:  

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών:  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 

γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 

σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση: 

Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών 

αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η 

ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 

προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους δεν 

γίνονται δεκτές. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 

11.2  ∆ιοικητικές 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). 

 ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

12.1  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 
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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. 

12.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. που αναλογεί στις οµάδες ειδών για τις 

οποία υποβάλλεται προσφορά. Συγκεκριµένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το σύνολο του 

προϋπολογισµού, είναι επτά χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (7.500,00 €), και αφορά στο σύνολο των προς 

προµήθεια οµάδων ειδών του διαγωνισµού. Οι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το 

σύνολο των προς προµήθεια οµάδων ειδών ή για µία οµάδα ειδών ή για περισσότερες τις µιας οµάδας 

ειδών. Στην περίπτωση που θα κατατεθεί προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες ειδών, τότε το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας ή 

των οµάδων (αθροιστικά), για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά οµάδα 

ειδών δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 

διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εξήντα (60) τουλάχιστον ηµερών µετά τον 

χρόνο λήξης της οικονοµικής προσφοράς.  

Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των 

λοιπών συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης. 

Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική 

επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12.3  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Εκείνος/οι, που θα ανακηρυχθεί/ουν ανάδοχος/οι, υποχρεούται/ουνται να προσκοµίσει/ουν Γραµµάτιο 

Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, 

σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 10% επί 

του κατακηρωθέντος ποσού ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση που θα επιλεγούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι είναι απαραίτητο να 

προσκοµίσει ο καθένας το Γραµµάτιο Παρακαταθήκης ή την Εγγυητική Επιστολή για την καλή εκτέλεση. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

13.1  Προϋπολογισµός 

O συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (εκατό πενήντα χιλιάδες 

ευρώ). Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ. 

 

13.2  Τίµηµα 
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Το τίµηµα, για κάθε προµηθευτή, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιµή των οµάδων ειδών που 

του κατακυρώθηκαν.  

13.3  ∆ιακανονισµός 

Η πληρωµή του τιµήµατος του συνόλου των προς προµήθεια οµάδων ειδών που θα κατακυρωθούν 

στον/στους προµηθευτή/τες, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές 

παραλαβής υλικών. Το συµφωνηµένο τίµηµα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις νόµιµες 

διαδικασίες που ισχύουν στο δηµόσιο και σε χρόνο που θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα διαρκέσει η 

διαδικασία οριστικής παραλαβής και σύνταξης των αντίστοιχων πρωτοκόλλων για το σύνολο των ειδών που θα 

κατακυρωθούν στον/στους αναδόχους του διαγωνισµού. 

13.4  Κρατήσεις 

Τον/ους ανάδοχο/ους βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 4% επί του 

καθαρού (χωρίς ΦΠΑ) κατακυρωθέντος τιµήµατος. Ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι να καταβάλει/ουν 

τους νόµιµους φόρους, τέλη (∆ηµοσίου ή ∆ήµων), δικαιώµατα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε 

επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο.  

 13.5  Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 

Οι προµηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα παραδώσουν, ελεύθερα 

στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές 

δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους αναδόχους. 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 

14.1  Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις  του Ιδρύµατος στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Ρόδο, 

τη Σύρο και την Αθήνα. Η κατανοµή των ειδών του διαγωνισµού στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήµατος V της παρούσας. Οι ακριβείς χώροι παράδοσης θα 

υποδειχθούν στον/στους ανάδοχο/ους από τους αρµόδιους υπαλλήλους του Ιδρύµατος. Εφόσον γίνει µερική 

κατακύρωση του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός προµηθευτές, η υποχρέωση αυτή ισχύει για τον 

καθένα χωριστά για τα υλικά της κάθε Μονάδας τα οποία κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου που θα υποβάλει ο 

ανάδοχος στην προσφορά του. 

Οι προµηθευτές ειδοποιούν εγγράφως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, πέντε (5) ηµέρες πριν την παράδοση, 

ότι προτίθενται να παραδώσουν τα υλικά. 

14.2  Εγκατάσταση - συναρµολόγηση 

Ο/ Οι ανάδοχος/οι του διαγωνισµού, θα πρέπει  να συναρµολογήσει/ουν, εγκαταστήσει/ουν και όπου 

αυτό απαιτείται να συνδέσει/ουν τα προσφερόµενα είδη µεταξύ τους ή και µε τον εξοπλισµό που ήδη διαθέτει το 

Ίδρυµα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  

14.3  Κατάρτιση σχετικού προσωπικού 

Το έργο περιλαµβάνει κατάρτιση και επί τόπου εκπαίδευση του σχετικού προσωπικού του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο χειρισµό, την υποστήριξη και τον προγραµµατισµό των προς προµήθεια 

λογισµικών και συστηµάτων, όπου αυτό απαιτείται.  

14.4  Παραλαβή ειδών 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από κάθε µονάδα χωριστά, για κάθε προµηθευτή, 
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για όλα τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί. 

 Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσουν επιτροπές παραλαβής υλικών της Μονάδας στην οποία 

θα παραδοθούν τα είδη, όπως αυτή έχει ορισθεί µε απόφασεις του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου.  

Οι προµηθευτές, µε δική τους ευθύνη, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε οι επιτροπές 

παραλαβής να µπορούν να ελέγξουν την πλήρη σύνθεση και σωστή λειτουργία του εξοπλισµού που θα 

παραληφθεί. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον/τους προµηθευτή/τές, στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισµός ή µέρος του διαγωνισµού, σύµφωνα µε πίνακα παράδοσης των ειδών της κάθε σύµβασης, που 

επισυνάπτεται σ’ αυτήν και 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/ες και δύο για το Πανεπιστήµιο 

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.  

Από τη στιγµή παράδοσης σε σωστή λειτουργία των προς προµήθεια ειδών, αρχίζει µια περίοδος 

δοκιµαστικής λειτουργίας δύο (2) µηνών, στο τέλος της οποίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήµατα στον 

εξοπλισµό και τη λειτουργία του, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. 

Σε περίπτωση που παρέλθει η διάρκεια των δύο (2) µηνών και τα είδη εξοπλισµού δεν ικανοποιούν 

πλήρως τις λειτουργικές προδιαγραφές, ορίζεται εκ νέου διάστηµα παραλαβής ενός (1) µηνός, µέσα στο οποίο ο 

προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή αντικαταστήσεις για την εξάλειψη 

µειονεκτηµάτων, σφαλµάτων, ελλείψεων ή αποκλίσεων. 

Εάν παρέλθει και το διάστηµα αυτό και οι ελλείψεις ή ελαττώµατα παραµένουν, η Υπηρεσία αυτοδίκαια 

µπορεί κατά την κρίση της και προς εξασφάλιση των συµφερόντων της και ικανοποίηση των αναγκών της, να 

προβεί στα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις µέτρα. 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να τηρεί/ούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του/ς, καθώς και τις υποχρεώσεις της/ων σύµβασης/εων που θα υπογραφεί/ούν µετά την 

κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 

15.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 

Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε εξήντα (60) 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. Η χρονική περίοδος µπορεί να µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση µόνο µε τη σύµφωνη 

γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για 

λόγους που οφείλονται σε κάποιον ή κάποιους από τους προµηθευτές, τότε ο συγκεκριµένος προµηθευτής ή 

προµηθευτές υποχρεούνται να καταβάλουν ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί 

του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του 

συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
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15.2  Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή 

εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 34 παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». Στην περίπτωση 

της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.  

Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, 

να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα και πάντα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 

του Π.∆. 394/1996. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος / προµηθευτής/ες του έργου και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της 

Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί 

στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την 

Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα 

για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

17.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανάδοχο/ους του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού/ών και του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου χωρίς τη σύµφωνη απόφαση από το αρµόδιο όργανο του Ιδρύµατος. 

17.2  Προσωπικό 

Ο/οι ανάδοχος/οι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος/οι υπεύθυνος/οι για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν/ούς προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται/νται 

µόνος/οι αυτός/οί προς αποκατάστασή της. 

17.3  Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/ους ανάδοχο/ους, ο/οι 

οποίος/οι υποχρεούται/νται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει/ουν εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή 
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ Α’ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 
Ποσότητα : 1 

1 
Το λογισµικό θα πρέπει να µπορεί εγκατασταθεί 
σε εξυπηρετητή του ΠΤΧ2 και να υποστηρίζει 
το σύστηµα συστοιχίας δίσκων του ΠΤΧ3 

ΝΑΙ 
  

2 Λογισµικό Microsoft Exchange Server Enterprise 
2007 Academic Edition 

ΝΑΙ   

3 
Αδειες για 2000 (δύο χιλιάδες) θέσεις εργασίας 
(Exchange Standard CAL 2007 English AE 
Device CAL) 

ΝΑΙ 
  

 
 

4 Χρόνος Παράδοσης <=30   
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ Β’ – MAIL SERVER & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BACKUP 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ 
Ποσότητα : 2 

1 Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να είναι 
ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 

ΝΑΙ   

2 

Το σύστηµα θα πρέπει να τοποθετείται σε 
τυποποιηµένο ικρίωµα 19” µε µέγιστο βάθος 
36” και να καταλαµβάνει το πολύ δύο (2) RU
(Rack Units). 

ΝΑΙ 

  

 Λειτουργικό σύστηµα    

3 
Windows Server 2003 R2 x64 Enterprise 
Academic Edition 
25 Device CALs (Client Access Licenses) 

ΝΑΙ 
  

 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)    

4 
∆ύο (2) επεξεργαστές τεχνολογίας Quad Core 
Ταχύτητα επεξεργαστή ελάχιστη  2,3GHz. 
Ελάχιστη (level 2) cache 8MB. 

ΝΑΙ 
  

 Κύρια µνήµη συστήµατος    

5 

Τουλάχιστον δεκαέξι (16) GBytes επεκτάσιµη
στα τριάντα δύο (32) GBytes τεχνολογίας PC2-
5300 DDR2 667 MHz µε δυνατότητες ECC, 4-
way interleaving, mirroring και on-line spare 
bank. 

ΝΑΙ 

  

 Κεντρικός ∆ίαυλος (System Bus)    

6 Ταχύτητα FSB τουλάχιστον 1333MHz ΝΑΙ   

 Εσωτερικοί δίσκοι    

7 
∆υνατότητα υποστήριξης οκτώ (8) τουλάχιστον 
εσωτερικών δίσκων τεχνολογίας Hot-Swap SFF
SAS.  Disk backplane µε δυνατότητα duplexing.

ΝΑΙ 
  

8 

Ελεγκτής δίσκων σε δίαυλο PCI µε υποστήριξη 
hardware RAID 0,1,1+0,5,6, µε µνήµη cache 
512MB υποστηριζόµενη από µπαταρία. 
∆υνατότητα αύξησης χωρητικότητας array on-
line, αύξησης χωρητικότητας λογικού δίσκου 
on-line, αλλαγή επίπέδου RAID on-line,  αλλαγή 
stripe-size on-line και αυτόµατη χρήσης 
εφεδρικού δίσκου σε περίπτωση βλάβης. 

ΝΑΙ 

  

9 

Οκτώ (8) τουλάχιστον εσωτερικοί Hot-Swap
δίσκοι τεχνολογίας SFF SAS συνολικής 
χωρητικότητας 1160 GBytes (8 x 145 GB) 
ταχύτητας τουλάχιστον 10.000 RPM. 

ΝΑΙ 

  

 Περιφερειακά    

10 Ενσωµατωµένο DVD-ROM ΝΑΙ   

 
 

 Εξωτερικά Interfaces    
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11 

Τουλάχιστον τέσσερις (4) 10/100/1000BaseT 
Ethernet σε δίαυλο PCIe µε δυνατότητες
TCP/IP offload, iSCSI support, WOL, PXE και
software teaming σε λειτουργικό Windows 
2003 R2 x64 Enterprise Server. 
Τουλάχιστον Μία (1) Mouse Port 
Τουλάχιστον Μία (1) Keyboard Port 
Τουλάχιστον Μία (1) Serial Port 
Τουλάχιστον Μία (1) Graphics VGA 
Τουλάχιστον ∆ύο (2) USB Ports 

ΝΑΙ 
 

  

 Επεκτασιµότητα    

12 Ελάχιστο τρία (3) PCIe διαθέσιµα slots για full-
size κάρτες επέκτασης. 

ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία / Ψύξη συστήµατος    

13 
Μονάδες ψύξης που θα αναλάβει αυτόµατα και 
χωρίς διακοπή το φορτίο ψύξης άλλης µονάδας 
που παθαίνει βλάβη (Redundant Cooling Fans).

ΝΑΙ 
  

14 

Η τροφοδοσία του συστήµατος θα πρέπει να 
γίνεται µε διπλά τροφοδοτικά (redundant
power supplies). 
Η τροφοδοσία του συστήµατος θα πρέπει να 
γίνεται µε διπλές ανεξάρτητες µονοφασικές 
παροχές. 
Τα τροφοδοτικά θα πρέπει να µπορούν να 
αντικατασταθούν µε το σύστηµα σε λειτουργία 
(hot plug).  

ΝΑΙ 

  

 ∆ιαχείριση του συστήµατος    

15 

Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει 
αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω ανεξάρτητου 
interface δικτύου. 
Μέσω αυτής θα πρέπει να είναι εφικτός ο 
έλεγχος του µηχανήµατος σε επίπεδο console, 
ακόµη και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 
σε λειτουργία. 
Η αποµακρυσµένη πρόσβαση θα υποστηρίζει 
τουλάχιστον γραφικό περιβάλλον εργασίας 
µέσα από Internet browser, virtual power
button και virtual floppy drive. 

ΝΑΙ 

  

 Όρια λειτουργίας    

16 Θερµοκρασίας: 10C έως 35C 
Σχετικής υγρασίας: 10% έως 90%  

ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

17 Εγγύηση >= 3 έτη   

18 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ HP 
STORAGEWORKS MSA 30 (ΠΤΧ3) 
Ποσότητα : 1 

1 

Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να 
αναβαθµίσει και να επεκτείνει το υπάρχον 
υπόσύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων HP
StorageWorks Modular Smart Array 30 Dual
Bus και να αποτελέσει ένα ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο. 

ΝΑΙ 

  

 
 

2 
Σε περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε 
υποσυστήµατος το σύστηµα θα πρέπει να 
µπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του. 

ΝΑΙ 
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3 

Σε περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε 
υποσυστήµατος, θα πρέπει να ενηµερώνεται το 
προσωπικό υποστήριξης της Υπηρεσίας 
Πληροφορικής 

ΝΑΙ 

  

4 

Η διασύνδεση του συστήµατος µε 
εξυπηρετητές (servers), θα πρέπει να γίνει µε 
την χρήση τεχνολογίας iSCSI και τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) θυρών Gigabit Ethernet µε 
διεπαφή 1000base-T. 

ΝΑΙ 

  

5 

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
υποστηρίξει εξυπηρετητές διαφορετικών 
λειτουργικών συστηµάτων (Windows 2000SP4 
Server, Windows 2003 Server, Windows 2003 
R2 x64 Sever, Windows 2003 64-bit Server) 
ταυτόχρονα συνδεδεµένους στο τοπικό δίκτυο.

ΝΑΙ 

  

 Επιδόσεις συστήµατος    

6 

∆ιατηρούµενη (sustained) ταχύτητα
επεξεργασίας τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες
(30.000) cached IOPS (Input/Output 
Operations per second) 

ΝΑΙ 

  

7 
∆ιατηρούµενη διαµεταγωγή προς τους 
εξυπηρετητες τουλάχιστον διακόσια (200) 
MBytes/sec 

ΝΑΙ 
  

 Χωρητικότητα συστήµατος    

8 
Η προσφερόµενη χωρητικότητα (raw capacity) 
του συστήµατος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 6,3TB. 

ΝΑΙ 
  

9 

Οι σκληροί δίσκοι που θα περιλαµβάνονται 
στην αρχική διαµόρφωση (configuration) του 
συστήµατος θα πρέπει να είναι στην 
χωρητικότητα όχι µικρότερη από 300GB. 

ΝΑΙ 

  

10 

Η διαµόρφωση του συστήµατος θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να µπορεί να αυξηθεί στο 
µέλλον η χωρητικότητα του χωρίς αλλαγή του 
συστήµατος και χωρίς αφαίρεση των αρχικών 
δίσκων. 

ΝΑΙ 

  

11 

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να φτάσει 
(σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα 
χωρητικότητας των δίσκων) σε µια τελική 
χωρητικότητα τουλάχιστον 8ΤΒ raw, 
περνώντας από διαφορετικές ενδιάµεσες τιµές. 

ΝΑΙ 

  

 Τροφοδοσία – Ανεµιστήρες    

12 

Τα τροφοδοτικά του συστήµατος σε 
οποιοδήποτε σηµείο του θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την λειτουργία του µε 
οποιοδήποτε από αυτά εκτός λειτουργίας 
(redundant power supplies). 

ΝΑΙ 

  

13 
Η AC τροφοδοσία θα πρέπει να είναι 
µονοφασική 230V, η οποία θα πρέπει να γίνεται 
µε διπλές εισόδους. 

ΝΑΙ 
  

14 Να αναφερθούν οι ανάγκες τροφοδοσίας και  η 
κατανάλωση του συστήµατος. 

ΝΑΙ   

15 

Να αναφερθεί η ανάγκη του συστήµατος σε 
ψύξη (thermal rating σε µονάδες BTU/hr για 
πλήρως εξοπλισµένο µε σκληρούς δίσκους 
σύστηµα). 

ΝΑΙ 
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16 

Οι ανεµιστήρες ψύξης του συστήµατος σε 
οποιοδήποτε σηµείο του θα πρέπει να 
βρίσκονται σε εφεδρεία (redundant fans). 
Τυχόν αλλαγή ανεµιστήρων θα πρέπει να 
γίνεται µε το σύστηµα σε λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

17 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι σε περίπτωση διακοπής 
ρεύµατος δεν χάνονται δεδοµένα από την 
cache του συστήµατος. Τα δεδοµένα που 
υπάρχουν στην cache θα πρέπει να 
αποθηκεύονται ασφαλώς στους δίσκους του 
συστήµατος ή να διατηρούνται για τουλάχιστον 
εβδοµήντα δύο (72) ώρες. 

ΝΑΙ 

  

 ∆ίσκοι    

18 
Η διασύνδεση των φυσικών δίσκων εσωτερικά 
του συστήµατος θα πρέπει να γίνεται µε Ultra3 
SCSI. 

ΝΑΙ 
  

19 

Η φυσική διασύνδεση των δίσκων θα πρέπει να 
επιτρέπει την εξαγωγή από τις βάσεις του 
οποιουδήποτε δίσκου (καθώς και την εισαγωγή 
οποιουδήποτε δίσκου στις βάσεις του) χωρίς να 
επηρεάζεται  η λειτουργία του συστήµατος (Hot
plug). 

ΝΑΙ 

  

20 Tαχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 10000 rpm ΝΑΙ   

 Controllers    

 Χαρακτηριστικά Υψηλής ∆ιαθεσιµότητας    

21 
∆ιαθέτει διπλούς (redundant) RAID  controllers. 
Ο κάθε controller θα πρέπει να µπορεί να 
αναλάβει τις λειτουργίες του άλλου. 

ΝΑΙ 
  

22 

Οποιοδήποτε υποσύστηµα (controller κλπ) θα 
πρέπει να µπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία του συστήµατος (hot
plug). 

ΝΑΙ 

  

23 
Η διαµεταγωγή µεταξύ των controllers, θα 
πρέπει να είναι διαφανής στον τελικό χρήστη 
(transparent takeover). 

ΝΑΙ 
  

24 

Σε περίπτωση απώλειας ενός controller, τα 
δεδοµένα που βρίσκονται στην cache δεν 
πρέπει να χάνονται. Η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
εγγραφές που βρίσκονται στην cache θα είναι 
ορατές και θα διεκπεραιωθούν από τον 
εναποµείναντα controller. 

ΝΑΙ 

  

25 

Οι controllers, θα πρέπει να µπορούν να 
αντικατασταθούν µε το σύστηµα εν λειτουργία, 
χωρίς να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας 
του. 

ΝΑΙ 

  

26 

Αν το λειτουργικό σύστηµα των controllers
αποθηκεύεται σε δίσκους, τότε αυτοί θα πρέπει 
να βρίσκονται σε διάταξη RAID 1 ή 3 ή 5, ώστε 
να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους σε 
περίπτωση αστοχίας του δίσκου που περιέχει το 
λειτουργικό σύστηµα. 

ΝΑΙ 

  

27 Υποστήριξη δίσκου global hot spare ή 
αντίστοιχη εφεδρεία. 

ΝΑΙ   

 ∆υνατότητες παραµετροποίησης 
λειτουργίας 

   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Σελίδα 31 από 64 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4987/07.09.2007 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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 

28 Η µνήµη cache του συστήµατος θα πρέπει να 
µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ read και write. 

ΝΑΙ   

29 Να αναφερθούν άλλες δυνατότητες 
παραµετροποίησης του συστήµατος. 

   

 Υποστήριξη επιπέδων RAID    

30 Υποστήριξη τουλάχιστον επιπέδων RAID 0,1 και 
5  

ΝΑΙ   

31 

Σε διαµόρφωση ολόκληρου του συστήµατος σε 
επίπεδο RAID 5, δεν θα πρέπει να χάνεται 
περισσότερο από 20% τις συνολικής raw
χωρητικότητας συµπεριλαµβανοµένου του 
global hot spare. 

ΝΑΙ 

  

 Λανθάνουσα Μνήµη Προσωρινής 
Εγγραφής 

   

32 
Να αναλυθεί η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική 
της λανθάνουσας µνήµης (cache) προσωρινής 
εγγραφής.  

ΝΑΙ 
  

33 Η λανθάνουσα µνήµη θα πρέπει ναι είναι 
τουλάχιστον 512 MB ανά ελεγκτή (controller). 

NAI   

34 

Η αρχιτεκτονική της λανθάνουσας µνήµης θα 
πρέπει να είναι κατοπτρική (mirrored) ώστε να 
εξασφαλίζει ότι δεν χάνονται δεδοµένα σε 
περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε 
υποσυστήµατος.  

ΝΑΙ 

  

35 

Η λανθάνουσα µνήµη θα πρέπει να µπορεί να 
διατηρεί τα δεδοµένα σε περίπτωση απώλειας 
της ηλεκτρικής παροχής του συστήµατος 
(NVRAM).  

ΝΑΙ 

  

36 

Να αναφερθεί ο χρόνος για τον οποίο τα 
δεδοµένα µπορούν να παραµείνουν ασφαλώς 
στην λανθάνουσα µνήµη του συστήµατος, 
χωρίς την ύπαρξη πηγής ηλεκτρικής ισχύος. 

ΝΑΙ 

  

 ∆ιαχείριση του συστήµατος / Λογισµικό    
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37 

Να αναλυθεί σαφώς ο τρόπος διαχείρισης του 
συστήµατος.  
Ελάχιστες απαιτήσεις για την διαχείριση του 
συστήµατος είναι: 
• Αποµακρυσµένη (µέσω δικτύου) 

διαχείριση του συστήµατος µε γραφικό 
περιβάλλον. Η αποµακρυσµένη διαχείριση 
µπορεί να γίνεται είτε µέσω Web Browser, 
είτε µέσω εξειδικευµένου λογισµικού 
ελέγχου (client software). Η πρόσβαση 
στο σύστηµα για αποµακρυσµένη 
διαχείριση θα πρέπει να προστατεύεται.   

• Υποστήριξη επικοινωνίας µέσω Command 
Line Interface (CLI). 

• Κατά την λειτουργία θα πρέπει να 
παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι 
παράµετροι λειτουργίας και να ειδοποιείται 
το προσωπικό της Υπηρεσία 
Πληροφορικής   

• Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για 
αποστολή traps σε περιπτώσεις που 
απαιτείται και ολοκλήρωσης µε λογισµικό 
παρακολούθησης (monitoring s/w).  

• Αποστολή µηνυµάτων µέσω e-mail προς 
το προσωπικό υποστήριξης της ΥΠΕ όταν 
ανιχνεύεται βλάβη. 

ΝΑΙ 

  

38 

Το σύστηµα (σε συνδυασµό µε το λογισµικό 
του διασυνδεδεµένου µηχανήµατος) θα πρέπει 
να µπορεί να εκτελέσει λειτουργίες διαχείρισης 
των δίσκων και των συστηµάτων αρχείων ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία: 
• Προσθήκη / διαγραφή λογικών δίσκων. 
• Προσθήκη / διαγραφή συστηµάτων 

αρχείων. 
• Αύξηση χωρητικότητας λογικών δίσκων 

ΝΑΙ 

  

 Όρια λειτουργίας    

39 Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί 
σε περιβάλλον από 10 έως 35 C 

ΝΑΙ   

40 
Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί 
σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία από 10% 
έως 90%. 

ΝΑΙ 
  

 Συµβατότητα λογισµικού - ∆ιάφορα    

41 
Πλήρης συµβατότητα µε λειτουργικό σύστηµα 
των υπό προµήθεια εξυπηρετητών (Windows
2003 R2 x64 Enterprise Server) 

ΝΑΙ 
  

42 

Το σύστηµα θα παραδοθεί εγκατεστηµένο σε 
ικρίωµα (rack) 19” µε ύψος τουλάχιστον 
σαράντα (42) RU (rack units) και βάθος 
τουλάχιστον ενός (1) µέτρου. 
Το ικρίωµα θα πρέπει να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή µε το σύστηµα αποθήκευσης και 
να περιλαµβάνει ανεµιστήρες ψύξης και 
διατάξεις τροφοδοσίας ρεύµατος που να 
καλύπτει το σύνολο του προς προµήθεια 
εξοπλισµού. Επίσης θα διαθέτει δροµολογητή 
καλωδίων, καθώς και καλύµµατα στις 
ελεύθερες θέσεις  

ΝΑΙ 
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43 
Πλήρης συµβατότητα µε λειτουργικό σύστηµα 
των υπό προµήθεια εξυπηρετητών (Windows
2003 R2 x64 Enterprise Server) 

ΝΑΙ 
  

44 Εγγύηση >= 3 έτη   

45 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ Γ’ – ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4 ΚΑΡΤΑ ETHERNET ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 
Ποσότητα : 1 

 Αρχιτεκτονική / Απόδοση:    

1 Ethernet Network Module ΝΑΙ   

2 Αριθµός θυρών ethernet 1   

3 Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης σε 
δροµολογητή Cisco 3640 

ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

4 Εγγύηση >= 3 έτη   

 
 

5 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

5 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ποσότητα : 7 

 Αρχιτεκτονική / Απόδοση:    

1 
Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική µε 
δυνατότητα επέκτασης µε την προσθήκη 
καρτών 

ΝΑΙ 
  

2 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
ισοδύναµες θέσεις για τοποθέτηση καρτών 
επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων 
ευρείας περιοχής (WAN) ή θυρών υποστήριξης 
φωνής (voice). 

ΝΑΙ 

  

3 
Να διαθέτει τουλάχιστον µία (1) επιπλέον των 
παραπάνω υποδοχή για τοποθέτηση καρτών 
επέκτασης γενικής χρήσης. 

ΝΑΙ 
  

4 

∆ιάθεση τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον των 
παραπάνω,  υποδοχής επέκτασης για  
τοποθέτηση κάρτας για την υποστήριξη 
Hardware Encryption ή/και Compression 

ΝΑΙ 

  

5 ∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα 19” NAI   

6 Συνολικό Throughput του κόµβου (pps) >= 120.000   

7 ∆υνατότητα  υποστήριξης εφεδρικής 
τροφοδοσίας 

NAI   

8 
∆υνατότητα υποστήριξης τρoφοδοσίας DC 
συµβατής µε τα πρότυπα τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων 

NAI 
  

9 Ζητείται µε τροφοδοσία AC, 220V NAI   

 Μνήµη    

10 Προσφερόµενη µνήµη DRAM (ΜΒ) >= 256   

11 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DRAM (GΒ) >= 768   

12 Προσφερόµενη Μνήµη FLASH (MB) >= 64   

13 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη FLASH (MB) >= 256   

 

Υποστήριξη των ακόλουθων 
πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών 
(ενσωµατωµένες δυνατότητες κατά την 
παράδοση του εξοπλισµού): 

 

  

 LAN    

14 IP, ARP και Local Proxy ARP NAI   

15 Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών 
οµοειδών στην τοπολογία του δικτύου. 

NAI   

16 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 802.1q 
VLAN trunking 

NAI   

17 Υποστήριξη bridging µεταξύ ΙΕΕΕ 802.1q 
VLANs 

NAI   

18 Spanning Tree Protocol (STP)  NAI   

 
 

19 Υποστήριξη Transparent bridging και Source 
Route Bridging 

NAI   
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20 WAN NAI   

21 Leased line, Frame Relay NAI   

22 Frame Relay Switching NAI   

23 Υποστήριξη FRF.16 (Frame Relay Multilink) NAI   

24 Υποστήριξη ADSL και ADSL over ISDN 
συνδέσεων 

NAI   

25 ISDN dial & ISDN leased line (IDSL) στα 
64Kbps και 128Kbps 

NAI   

26 ISDN caller ID callback NAI   

27 PPP, Multilink PPP και Multichassis Multilink PPP NAI   

28 Υποστήριξη PPP over Frame Relay και Fast 
Ethernet 802.1q 

NAI   

29 PPPoE Client και PPPoE Relay NAI   

30 Υποστήριξη X.25 NAI   

31 X.25 on ISDN D-Channel NAI   

32 X.25 over TCP (XOT) NAI   

33 X.25 over Frame Relay (Annex G) NAI   

 Routing    

34 RIP, RIPv.2, Triggered RIP  NAI   

35 OSPF και OSPF on demand circuit (RFC 1793) ΝΑΙ   

36 Υποστήριξη OSPF NSSA (Not so Stubby Stub 
Areas) 

NAI   

37 Υποστήριξη BGP4 NAI   

38 
To bridging και το routing να µπορούν να 
λειτουργούν ταυτόχρονα για διαφορετικά 
πρωτόκολλα 

NAI 
  

39 Υποστήριξη VRRP NAI   

40 Mobile IP NAI   

41 IS-IS και ISO CLNS NAI   

42 Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load 
Balancing 

NAI   

43 
Υποστήριξη Dial On demand βασισµένο σε 
πληροφορίες φόρτου κίνησης δεδοµένων και 
δροµολόγησης 

ΝΑΙ 
  

44 
Υποστήριξη Dial Backup βασισµένο στην 
κατάσταση των interfaces και σε πληροφορίες 
δροµολόγησης 

NAI 
  

 Tunneling    

45 GRE Tunneling NAI   

46 IEEE 802.1Q Tunnelling ΝΑΙ   

47 L2TP ή άλλο λειτουργικά ισοδύναµο NAI   

 Security    

48 PAP/CHAP NAI   

49 

Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισµού 
προσπέλασης και δροµολόγησης κατά βούληση 
του διαχειριστή του συστήµατος [λειτουργία ως 
packet filter µε βάση τις IP διευθύνσεις 
παραλήπτη και αποστολέα, τα 
χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, 
ICMP κ.λπ.) και τις εφαρµογές (protocol 
numbers)] 

NAI 

  

50 Υποστήριξη φίλτρων περιορισµού µε βάση τη 
MAC διεύθυνση 

NAI   

51 Υποστήριξη VPDNs NAI   

52 Υποστήριξη περιορισµών προσπέλασης (Access 
Control) βασισµένων στο χρόνο (time based) 

NAI   

53 
Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή 
spoofing  και DoS (Denial Of Service) 
επιθέσεων και ενεργειών. 

NAI 
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54 RADIUS ή/και TACACS+ ή λειτουργικά 
ισοδύναµο 

NAI   

 Quality of Service    

55 

Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως  Weighted
Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency  
Queuing και Custom Queuing ή άλλες 
λειτουργικά ισοδύναµες) µε σκοπό τον ορισµό 
προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση 
συγκεκριµένων εφαρµογών 

ΝΑΙ 

  

56 

Υποστήριξη µηχανισµών διασφάλισης 
απαιτούµενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε 
δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για κάθε 
ανεξάρτητη εφαρµογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή 
άλλων λειτουργικά ισοδύναµων) 

NAI 

  

57 Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   

58 
Υποστήριξη καθορισµού ανεξάρτητης πολιτικής 
δροµολόγησης, για δεδοµένα διαφορετικών 
εφαρµογών (policy routing) 

NAI 
  

59 Υποστήριξη IEEE 802.1p NAI   

60 Υποστήριξη FRF.12 (Frame Relay 
Fragmentation) 

NAI   

61 Υποστήριξη FRF.9 (Payload Compression) NAI   

62 Υποστήριξη RTP header compression NAI   

 Multimedia    

63 Υποστήριξη IGMP v3 NAI   

64 Υποστήριξη IGMP snooping NAI   

65 Υποστήριξη PIM ή λειτουργικά ισοδύναµου ΝΑΙ   

 Management     

66 SNMP, SNMP v2c και SNMP v3 ΝΑΙ   

67 Υποστήριξη SNMP Manager NAI   

68 Υποστήριξη SNMP πάνω από VPNs NAI   

69 RMON (alarms & events) ΝΑΙ   

70 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ και SNTP NAI   

71 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command 
line interface 

NAI   

72 Υποστήριξη HTTP 1.1 Web Server και Web 
Client 

NAI   

 Άλλα χαρακτηριστικά    

73 

Υποστήριξη DHCP λειτουργίας, µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον: 

DHCP Server 
DHCP Client/Proxy Client 
DHCP Relay 
DHCP Accounting 
DHCP Authorised ARP 

ΝΑΙ 

  

74 Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) ΝΑΙ   

75 Υποστήριξη NAT για NetMeeting Directory 
(Internet Locator Service - ILS) 

ΝΑΙ   

76 
Υποστήριξη Next Hop Resolution Protocol 
(NHRP) και Bandwidth Allocation Control 
protocol (BACP) 

ΝΑΙ 
  

77 
∆υνατότητα υποστήριξης των ακόλουθων 
πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών (µετά από 
πιθανή αναβάθµιση λογισµικού): 

 
  

 LAN    

78 ∆υνατότητα υποστήριξης Novell IPX ΝΑΙ   

79 ∆υνατότητα υποστήριξης AppleTalk Phase 1 & 
2 

NAI   

 Routing    

80 ∆υνατότητα υποστήριξης AppleTalk AURP, 
ARAP, ATCP. 

NAI   
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 Multimedia    

81 Υποστήριξη πρωτοκόλλων G.711, G729 και 
G.729a 

NAI   

82 Υποστήριξη πρωτοκόλλου QSIG NAI   

83 

Ενσωµατωµένες λειτουργίες τηλεφωνίας για 
υποστήριξη τουλάχιστον τριάντα έξι (36) IP 
Phones, που να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον: 

a. Σχέδιο αριθµοδότησης µε κλάσεις 
φραγής κλήσεων 

b. Κράτηση κλήσης κι επαναφορά αυτής 
c. Ανάληψη κλήσης που είναι σε 

κράτηση 
d. Προώθηση κλήσεων: όλες, 

κατειληµµένο, δεν απαντά 
e. Συνδιάσκεψη 
f. Τηλεειδοποίηση 
g. Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου 
h. Ολοκλήρωση µε φωνητικό 

ταχυδροµείο 

ΝΑΙ 

  

84 Υποστήριξη σηµατοδοσίας FXS, FXO, ISDN BRI, 
ISDN  PRI  voice διεπαφών. 

   

85 Υποστήριξη σηµατοδοσίας για channelised E1 
interfaces 

NAI   

 Άλλα υποστηριζόµενα    

86 

∆υνατότητα υποστήριξης των παρακάτω 
λειτουργιών όχι απαραίτητα ταυτόχρονα (είτε 
µε προσθήκη καρτών επέκτασης  είτε µε 
αναβάθµιση λογισµικού): 

• 802.11b/g/a access point µε 
υποστήριξη WPA 

• µεταγωγέας 10/100 θυρών RJ45 µε 
δυνατότητα PoE 

• IDS (Intrusion Detection System) 
• caching engine 

ΝΑΙ 

  

 Interfaces:    

87 
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB 
γενικής χρήσης  

ΝΑΙ 
  

88 
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες Fast 
Ethernet (10/100Mbps autosensing, 
10/100BaseTX) θύρα RJ 45. 

ΝΑΙ 
  

89 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 
διαχείριση (Configuration & Management) µέσω 
τερµατικού. Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ 

  

90 

Να διαθέτει ασύγχρονη σειριακή RS-232 θύρα 
για την διαχείριση (Configuration & 
Management) µέσω αποµακρυσµένου 
τερµατικού (µε χρήση modem). Η πρόσβαση 
θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού 
(password). Η συγκεκριµένη θύρα να επιτρέπει  
Dial on demand Routing και να υποστηρίζει 
ταχύτητα µετάδοσης τουλάχιστον 115.2 Kbps 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

  

91 

Να διαθέτει µία κάρτα για υποστήριξη 16 
ασύγχρονων σειριακών συνδέσεων EIA-232 για 
την σύνδεση consoles άλλων δικτυακών 
συσκευών, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 
καλώδια 3 µέτρων που να καταλήγουν σε 
ακροδέκτες RJ45  

ΝΑΙ 

  

 Επεκτασιµότητα (όχι απαραίτητα 
ταυτόχρονα): 

   

92 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση τουλάχιστον 
µίας(1) θύρας Gigabit Ethernet που να µπορεί 
να υποστηρίξει µε απλή αλλαγή µετατροπέα τα 
πρότυπα 1000BaseSX και 1000BaseLX/LH 

ΝΑΙ 

  

93 Να υποστηρίζει την εγκατάσταση τουλάχιστον 
δεκαέξι (16) θυρών Fast Ethernet 10/100 

ΝΑΙ   
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94 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον δεκαέξι 
(16) σύγχρονων σειριακών θυρών σε ταχύτητα 
τουλάχιστον 2Mbps εκάστη. Οι σειριακές αυτές 
θύρες να µπορούν να υποστηρίξουν τα 
διαδεδοµένα σειριακά Interfaces : RS-232/V.24, 
RS-449,  X.21/V.11, V.35 τόσο ως DTE όσο και 
ως DCE µε διάρθρωση ανεξάρτητη για κάθε 
θύρα. 

NAI 

  

95 
Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ISDN BRI θυρών για µετάδοση δεδοµένων

NAI 
  

96 
Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον τεσσάρων  
(4) ADSL θυρών για µετάδοση δεδοµένων 

NAI 
  

97 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) 
Channelized E1 & ISDN PRI θυρών για 
µετάδοση δεδοµένων 

NAI 

  

98 Να υποστηρίζει θύρες Ε1 µε πρωτόκολλο G703 NAI   

99 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον δεκαέξι 
(16) θυρών τύπου FXS ή/και FXO κατάλληλες 
για τηλεφωνικές συνδέσεις. Να µπορεί να 
υποστηρίξει τουλάχιστον δεκαέξι (16) κανάλια 
φωνής µε χρήση θυρών των παραπάνω τύπων.

NAI 

  

100 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον οκτώ (8) 
voice BRI θυρών, κατάλληλες για τηλεφωνικές 
συνδέσεις. Να µπορεί να υποστηρίξει 
τουλάχιστον δέκα έξι (16) κανάλια φωνής µε 
χρήση θυρών του τύπου αυτού. 

NAI 

  

101 

Να υποστηρίζει την εγκατάσταση  και 
ταυτόχρονη λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) 
voice PRI θυρών, κατάλληλες για τηλεφωνικές 
συνδέσεις. Να µπορεί να υποστηρίξει 
τουλάχιστον εξήντα (60) κανάλια φωνής µε 
χρήση θυρών του τύπου αυτού. 

NAI 

  

 Προδιαγραφές Ασφαλείας:    

102 UL 60950    

103 EN 60950    

104 IEC 60950     

 Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών 
εκποµπών: 

   

105 FCC 15 Class A    

106 VCCI Class A    

107 EN 300386    

108 EN 55022 Class A    

 ∆ιάφορα    

109 Εγγύηση >= 3 έτη   

110 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

6 ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PDU - POWER DISTRIBUTION UNIT) 
Ποσότητα : 7 

 Γενικά    

1 Φορητή συσκευή µε δυνατότητα µόνιµης 
τοποθέτησης 

ΝΑΙ   

2 Τοποθέτηση σε rack 19” ΝΑΙ   

 Είσοδοι – Έξοδοι    

3 Εισοδος (V) 230V 50/60Hz   

4 Ελεγχόµενες Εξοδοι  >= 16   

 
 

5 LED  ενδειξη για κάθε έξοδο. ΝΑΙ   
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 Είσοδοι και Συµβατότητα    

6 ∆υνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης µε 
υπολογιστή µέσω θύρας RS 232-TELNET. 

ΝΑΙ   

7 ∆υνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης των 
εξόδων µέσω Web Interface. 

ΝΑΙ   

8 ∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή µέσω RJ-
45 DTE 

ΝΑΙ   

9 ∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή µέσω 
FTP Site 

ΝΑΙ   

10 ∆υνατότητα ανάθεσης IP address, subnet mask 
and gateway  

ΝΑΙ   

11 Αναβάθµιση Firmware µέσω FTP ΝΑΙ   

12 ∆υνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης µε 
περισσότερους Η/Υ  

Θα αξιολογηθεί   

 Συνοδευτικά    

13 RJ45 to RJ45 crossover cable  ΝΑΙ   

14 DB9F to DB25M modem cable ΝΑΙ   

15 RJ45 to DB9F serial port adapter (for 
connection to standard DB9M DTE serial port)  

ΝΑΙ   

16 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

17 
Λογισµικό ελέγχου και διαχείρισης σε 
περιβάλλον Windows 2000, NT, 95/98, ME, XP, 
Vista 

Θα αξιολογηθεί 
  

18 Καλώδιο παροχής ρεύµατος ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

19 Εγγύηση >= 2 έτη   

20 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

7 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Ποσότητα : 2 

 Αρχιτεκτονική    

1 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 
εφαρµόζει σε ικρίωµα 19”  

ΝΑΙ   

2 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 
(Backplane bandwidth) (Gbps) 

>= 32 Gbps   

3 Συνολική ταχύτητα µεταγωγής πακέτων   >= 38 Mpps   

4 Υποστηριζόµενη µνήµη DRAM >= 128MB   

5 Υποστηριζόµενη µνήµη Flash >= 16MB   

6 
Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC 
διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο 
το switch  

>= 12000 
  

 
Υποστήριξη των ακολούθων 
πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την 
παράδοση του εξοπλισµού) 

 
  

7 Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ   

8 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX NAI   

9 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT NAI   

10 

Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 
1000BASE-X (SFP) 

• 1000BaseSX 
• 1000BaseLX/LH 
• 1000BaseZX 

NAI 

  

11 Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-
Division Multiplexing (CWDM) 

   

 Interfaces    

 
 

12 

Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ(48) 
Switched θύρες Ethernet 10/100/1000, η 
ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) 
των οποίων να επιλέγεται αυτόµατα 

ΝΑΙ 
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13 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες 
Gigabit Ethernet οι οποίες να µπορούν να 
υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX και 
1000BaseLX/LH µε απλή αλλαγή µετατροπέα. 
Να προσφερθεί µε υποστήριξη  1000BaseSX για 
όλες τις εν λόγω θύρες. 

NAI 

  

14 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band 
διαχείριση (Configuration & Management) µέσω 
τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε 
χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ 

  

 
Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του 
εξοπλισµού) 

 
  

15 

Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  
Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet 
θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή 
Full Duplex να µπορεί να επιλέγεται αυτόµατα 
για τις 10/100/1000 θύρες. 

ΝΑΙ 

  

16 

Υποστήριξης συνδυασµού τουλάχιστον οκτώ 
θυρών 10/100/1000BaseT σε µια λογική 
σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 
Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch 
βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

NAI 

  

17 

Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) οµάδες για 
όλο το switch. Nα µπορεί δηλαδή το switch να 
υποστηρίζει είκοσι τέσσερις οµάδες (δύο θύρες 
η κάθε οµάδα) για δηµιουργία εικοσι τεσσάρων 
λογικών συνδέσεων ταχύτητας τουλάχιστον 2 
Gbps full duplex. 

ΝΑΙ 

  

18 

Υποστήριξης συνδυασµού τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) θυρών 1000BaseΧ σε µια λογική 
σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 4 
Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο 
switch/router ή server. 

ΝΑΙ 

  

19 

Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για 
δυναµική δηµιουργία λογικών συνδέσεων (Fast 
Pipes). 

NAI 

  

20 Αριθµός υποστηριζόµενων VLANs  >= 1000   

21 Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω 
σε trunk συνδέσεις. 

ΝΑΙ   

22 Υποστήριξη δυναµικής δηµιουργίας VLANs και 
διάρθρωσης trunks. 

ΝΑΙ   

23 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για 
VLAN Trunking σε όλες τις  θύρες Fast Ethernet
10/100ΒaseTX 

ΝΑΙ 
  

24 Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) 
>= 9000 bytes για τις Gigabit Ethernet θύρες. 

ΝΑΙ   

25 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree 
Protocol 

NAI   

26 

Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του 
προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική 
σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν 
πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθµου, 
και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω 
από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το 
ίδιο σηµείο. 

NAI 

  

27 Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI   

28 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, 
multicast και unicast storm ανά θύρα, ώστε 
προβληµατικοί υπολογιστές να µην µπορούν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.. 

ΝΑΙ 

  

29 Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering.  ΝΑΙ   

30 
Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών 
οµοειδών µεταγωγέων στην τοπολογία του 
δικτύου. 

ΝΑΙ 
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31 

Υποστήριξη δυναµικής ένταξης των θυρών σε 
VLANs ανάλογα µε τη MAC διεύθυνση του 
σταθµού εργασίας που είναι συνδεδεµένος 
στην εκάστοτε θύρα. 

ΝΑΙ 

  

32 
Υποστήριξη ένταξης σε οµάδα µεταγωγέων µε 
στόχο την ανταλλαγή και διαµοίραση VLAN 
πληροφοριών. 

NAI 
  

33 Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ   

34 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing µεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων VLANs 

ΝΑΙ   

35 

Υποστήριξη redundancy µεταξύ του κυρίου και 
ενός δεύτερου µεταγωγέα. Μεταξύ των δύο 
µεταγωγών να υποστηρίζεται η λειτουργία της 
εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 

ΝΑΙ 

  

36 Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, RIPv2 NAI   

 Quality of Service    

37 

Υποστήριξη 802.1p CoS  και Differentiated 
Services Code Point field (DSCP) για (α) 
κατηγοριοποίηση των εισερχόµενων πακέτων 
ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισµό της 
προτεραιότητας των εισερχόµενων πακέτων 
βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 
περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: 

MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη
IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
TCP πόρτα πηγής και προορισµού 
UDP πόρτα πηγής και προορισµού 

NAI 

  

38 Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, 
ανά πόρτα εξερχόµενης κίνησης 

ΝΑΙ   

39 

Υποστήριξη δηµιουργίας κανόνων επίβλεψης 
(policers) µε στόχο τον περιορισµό της 
εισερχόµενης κίνησης και τη διαµόρφωση της 
εξερχόµενης µε βάση 

MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη
IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
TCP πόρτα πηγής και προορισµού 
UDP πόρτα πηγής και προορισµού  
Ο περιορισµός της κίνησης να µπορεί να 
επιτευχθεί µε βήµα το πολύ 8Kbps. 

ΝΑΙ 

  

40 
Υποστηριζόµενος αριθµός policers εισερχόµενης 
κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet 
θύρα  

>= 64 
  

41 Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) 
queuing 

NAI   

42 Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI   

 ∆ιαχείριση    

43 Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI   

44 Υποστήριξη Bridge MIB  ΝΑΙ   

45 Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB ΝΑΙ   

46 
Υποστήριξη τουλάχιστον 4 οµάδων 
ενσωµατωµένου RMON (history, statistics, 
alarm & events) 

ΝΑΙ 
  

47 

∆υνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) 
συνολικά RMON groups µέσω µίας Switched 
Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει 
παρακολούθηση κίνησης µίας µεµονωµένης 
θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή 
ολόκληρου του switch από έναν network 
analyzer ή RMON probe 

ΝΑΙ 

  

48 

Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν 
είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των 
θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από µια 
οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόµη κι 
αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο µεταγωγέα. 

NAI 

  

49 Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ   

50 Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 
εντοπισµό βλαβών 

ΝΑΙ   
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51 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

52 Υποστήριξη TFTP για µεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

53 Υποστήριξη αυτόµατης διάρθρωσης πολλαπλών 
µεταγωγών µέσω BOOTP server 

NAI   

54 Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους µε το 
σύστηµα διαχείρισης του δικτύου (NMS) 

ΝΑΙ   

55 Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ   

56 Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για 
ακριβή και συνεπή χρονισµό. 

ΝΑΙ   

57 
LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 
κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του 
µεταγωγέα 

ΝΑΙ 
  

58 
Το λογισµικό του µεταγωγέα να περιλαµβάνει 
ενσωµατωµένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση 
µέσα από Web browser 

NAI 
  

59 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command 
line interface. 

ΝΑΙ   

 ∆ιαθεσιµότητα    

60 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ   

61 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση 
σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree 
πρωτοκόλλου ανεξάρτητα µε την 
παραµετροποίηση των STP timers 

ΝΑΙ 

  

62 
Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού 
µονόδροµων συνδέσεων, που προκύπτουν από 
βλάβη στη φυσική σύνδεση 

ΝΑΙ 
  

63 

Υποστήριξη παραµετροποίησης των θυρών, 
ώστε να µην λαµβάνει χώρα ο υπολογισµός του 
αλγόριθµου STP κατά τη διασύνδεση 
υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΝΑΙ 

  

 Ασφάλεια    

64 
Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών 
(passwords) τόσο για τοπική και 
αποµακρυσµένη πρόσβαση. 

ΝΑΙ 
  

65 
Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 
πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο  
µεταγωγέα 

ΝΑΙ 
  

66 Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών 
κατά τη σύνδεσή τους στο µεταγωγέα 

ΝΑΙ   

67 
Υποστήριξη 802.1x µε καθορισµό VLAN, για 
δυναµικό προσδιορισµό VLAN ανά χρήστη 
ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ 
  

68 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε 
τοπική πρόσβαση 

ΝΑΙ   

69 Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της 
SNMP κίνησης. 

NAI   

70 Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της 
κίνησης κατά τη διαχείριση µέσω Telnet. 

NAI   

71 
Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 
πρωτόκολλο µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων 
συσκευών 

NAI 
  

72 

Υποστήριξη ελέγχου και περιορισµού της 
κίνησης των πακέτων µε δηµιουργία και χρήση 
access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 
2/3/4 που να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: 

• MAC διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη 

• IP διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη 

• TCP πόρτα πηγής και προορισµού 
• UDP πόρτα πηγής και προορισµού 

ΝΑΙ 

  

73 

Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε 
να φιλτράρονται τα DHCP µηνύµατα που έχουν 
αµφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι 
επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP
bindings. 

ΝΑΙ 

  

74 ∆υνατότητα αποµόνωσης των θυρών του 
switch ακόµη και εντός του VLAN. 

NAI   
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75 

Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους 
σταθµούς εργασίας ανάλογα µε την MAC 
address που έχουν 

ΝΑΙ 

  

76 

Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να 
αποµακρύνεται από το switch η MAC address 
σταθµών που είναι ανενεργοί µετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα 

ΝΑΙ 

  

77 
∆υνατότητα ενηµέρωσης των διαχειριστών του 
δικτύου από τον µεταγωγέα όταν ένας χρήστης 
συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο 

ΝΑΙ 
  

 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(µετά από αναβάθµιση λογισµικού) 

   

78 Υποστήριξη OSPF δροµολόγησης  NAI   

79 Υποστήριξη equal και unequal cost load 
balancing 

NAI   

80 Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast 
(PIM) για IP multicast δροµολόγηση 

NAI   

81 Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing 
Protocol (DVMRP) tunnelling 

NAI   

82 Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR) NAI   

83 Υποστήριξη δροµολόγησηςIPv6 NAI   

84 Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση 
non-IP κίνησης µεταξύ VLANs 

NAI   

85 ΜΤΒF  >=150,000 ώρες   

 Προδιαγραφές Ασφαλείας    

86 UL 60950 ΝΑΙ   

87 EN 60950  ΝΑΙ   

88 IEC 60950  ΝΑΙ   

89 CE Marking ΝΑΙ   

 Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών 
εκποµπών 

   

90 FCC 15 Class A ΝΑΙ   

91 VCCI Class A ΝΑΙ   

92 CE marking ΝΑΙ   

93 EN 55022 (CISPR22) ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

94 Εγγύηση >= 3 έτη   

95 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ ∆’ – ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

8 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 
Ποσότητα : 1 

 Αρχιτεκτονική    

1 
Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική µε 
δυνατότητα επέκτασης µε την προσθήκη 
καρτών 

ΝΑΙ 
  

2 
Τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποδοχών 
επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον οι τρεις 
θα είναι διαθέσιµες για δικτυακές θύρες 

ΝΑΙ 
  

3 Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρµόζει σε 
ικρίωµα 19” 

ΝΑΙ   

4 
∆υνατότητα υποστήριξης τρoφοδοσίας DC 
συµβατής µε τα πρότυπα τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων 

ΝΑΙ 
  

5 
∆υνατότητα εγκατάστασης redundant µονάδας 
δροµολόγησης 

ΝΑΙ 
 
 

  

6 Ζητείται µε redundant τροφοδοσία AC, 220V ΝΑΙ   

7 Ταχύτητα µεταγωγής πακέτων επιπέδου 3 
(Μpps) 

>= 3.5   

8 
Εύρος ζώνης αµφίδροµης επικοινωνίας της 
κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (bidirectional
throughput) (Gbps) 

>= 3.2 
  

 Μνήµη    

9 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DRAM (MB) >=2GB   

10 Προσφερόµενη µνήµη DRAM (ΜΒ) >=2GB   

11 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη FLASH (MB) >=256   

12 Προσφερόµενη Μνήµη FLASH (MB) >=256   

 

Υποστήριξη των ακόλουθων 
πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών 
(ενσωµατωµένες δυνατότητες κατά την 
παράδοση του εξοπλισµού) 

 

  

13 Gigabit Ethernet: 802.3z, 1000BaseSX, 
1000BaseLX/LH 

ΝΑΙ   

 Interfaces    

14 Να διαθέτει τέσσερεις (4) Gigabit Ethernet 
θύρες τύπου SFP 

ΝΑΙ   

15 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 
διαχείριση (Configuration & Management) µέσω 
τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε 
χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password). 

ΝΑΙ 

  

16 Να διαθέτει θύρα FE (fast Ethernet) για 
διαχείριση (Management) 

ΝΑΙ   

 
Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του 
εξοπλισµού) 

 
  

17 

Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων 
δροµολόγησης :  
RIP v1 & v2 
OSPF 
BGP4 

NAI 

  

18 Υποστήριξη ολόκληρου του Internet routing 
table 

NAI   

19 ∆υνατότητα Equal και Unequal Cost Paths Load 
Balancing 

NAI   

20 
Οι θύρες Gigabit Ethernet να υποστηρίζουν 
VLAN trunking µε χρήση του πρωτοκόλλου 
IEEE 802.1Q. 

NAI 
  

 
 

21 Υποστήριξη DHCP Server και DHCP Relay NAI   
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22 Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) NAI   

23 Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP ή 
λειτουργικά ισοδύναµων 

NAI   

24 
Υποστήριξη µεγάλων πακέτων (jumbo frames) 
τουλάχιστον 4 Kbytes στις θύρες Gigabit 
Ethernet 

NAI 
  

25 Υποστήριξη Netflow Version 8 για παροχή 
στατιστικών δικτυακής κίνησης (accounting) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη δυνατοτήτων ποιότητας 
υπηρεσιών (QoS) 

   

26 Υποστήριξη Weighted Random Early Detection 
(WRED) 

ΝΑΙ   

27 

Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted 
Fair Queuing, Priority Queuing και Custom 
Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναµες) µε 
σκοπό τον ορισµό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριµένων εφαρµογών 

NAI 

  

28 ∆υνατότητα διαµόρφωσης προτεραιοτήτων σε 
κάθε θύρα του δικτύου 

ΝΑΙ   

29 

Υποστήριξη µηχανισµού εξασφάλισης 
δικτυακού bandwidth, για την προστασία 
κίνησης ευαίσθητης σε χρονικές καθυστερήσεις 
(delay-sensitive traffic) 

NAI 

  

30 
IP Precedence – ∆υνατότητα ορισµού IP type 
of service (ΤοS) στα πακέτα IP στην κίνηση 
κάθε θύρας 

ΝΑΙ 
  

31 

Traffic scheduling – ∆υνατότητα του 
δροµολογητή να κατανέµει την κίνηση στις 
ουρές εκποµπής εξόδου (outgoing transmit 
queues) µε βάση την τιµή ToS ή QoS των 
πακέτων 

ΝΑΙ 

  

32 

Congestion Avoidance – ∆υνατότητα ορισµού 
thresholds στις ουρές εισόδου και εξόδου ανά 
θύρα, ώστε να προτιµάται η προώθηση κίνησης 
υψηλής προτεραιότητας, σε περίπτωση 
κορεσµού του δικτύου 

ΝΑΙ 

  

 ∆υνατότητες µηχανισµών ασφάλειας    

33 Υποστήριξη πιστοποίησης PAP και CHAP NAI   

34 

∆υνατότητα χρησιµοποίησης φίλτρων 
περιορισµού προσπέλασης και δροµολόγησης 
κατά βούληση του διαχειριστή του συστήµατος 
[λειτουργία ως packet filter µε βάση τις IP 
διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα 
χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, 
ICMP κ.λπ.) και τις εφαρµογές (protocol 
numbers)] 

NAI 

  

35 Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών 
(passwords) 

NAI   

36 Υποστήριξη πρωτοκόλλων RADIUS ή 
λειτουργικά ισοδύναµων 

NAI   

37 

Υποστήριξη µηχανισµού προώθησης 
αποκλειστικά των πακέτων µε νόµιµη και 
συνεπή µε τον πίνακα δροµολόγησης 
διεύθυνση, για προστασία από επιθέσεις Denial 
of Service (DoS) 

NAI 

  

 ∆ιαχείριση    

38 Υποστήριξη διαχείρισης µέσω SNMP ΝΑΙ   

39 Υποστήριξη διαχείρισης µέσω Command Line 
Interface 

ΝΑΙ   

40 Υποστήριξη πρωτοκόλλου telnet ΝΑΙ   

41 Υποστήριξη TFTP ή λειτουργικά ισοδύναµου 
πρωτοκόλλου µεταφοράς αρχείων 

ΝΑΙ   

42 Συνεργασία µε το σύστηµα διαχείρισης δικτύου 
(NMS) 

ΝΑΙ   

43 Υποστήριξη DNS NAI   

44 Υποστήριξη NTP NAI   

 Αξιοπιστία    
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45 
 Να διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία, ικανή για 
την πλήρη λειτουργία του δροµολογητή ακόµα 
και στην περίπτωση βλάβης ενός τροφοδοτικού

ΝΑΙ 
  

46 
∆υνατότητα υποστήριξης δεύτερης εφεδρικής 
µονάδας δροµολόγησης (Redundant Route 
Processor) 

NAI 
  

47 
∆υνατότητα προσθήκης καρτών χωρίς διακοπή 
λειτουργίας του δροµολογητή (online insertion 
& removal – OIR) 

NAI 
  

48 ∆υνατότητα hot swapping των τροφοδοτικών ΝΑΙ   

 

∆υνατότητα υποστήριξης των ακόλουθων 
πρωτοκόλλων, χαρακτηριστικών, 
interfaces, δυνατοτήτων κλπ (µετά από 
πιθανή αναβάθµιση του εξοπλισµού ή/και 
του λογισµικού και όχι απαραίτητα 
ταυτόχρονα) 

 

  

49 
∆υνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης 
τουλάχιστον δεκαέξι (16) θυρών PoS 
OC3/STM1 

ΝΑΙ 
  

50 ∆υνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης 
τουλάχιστον οχτώ (8) θυρών ATM OC3/STM1 

ΝΑΙ   

51 ∆υνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης 
τουλάχιστον οχτώ (8) θυρών PoS OC12/STM4 

ΝΑΙ   

52 
∆υνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) θυρών PoS 
OC48/STM12 

ΝΑΙ 
  

53 ∆υνατότητα υποστήριξης IPSEC DES και IPSEC 
3 DES 

ΝΑΙ   

54 
∆υνατότητα υποστήριξης ενσωµατωµένης 
δυνατότητας stateful firewall µε δυνατότητα 
ανίχνευσης εισβολής (Intrusion Detection) 

ΝΑΙ 
  

55 ∆υνατότητα υποστήριξης MPLS ΝΑΙ   

56 ∆υνατότητα υποστήριξης συνδέσεων Frame 
Relay 

ΝΑΙ   

57 ∆υνατότητα υποστήριξης συνδέσεων ATM ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

58 Εγγύηση >= 3 έτη   

59 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   
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ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ Ε’ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ KAI ΟΘΟΝΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Ποσότητα : 30 

1 

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

Θ
Α

 Α
ΞΙ
Ο
Λ
Ο
ΓΗ
Θ
ΕΙ

 
     

  

 Επεξεργαστής    

2 
Τύπος  Intel Pentium 

CORE 2 DUO ή 
ισοδύναµος AMD 

  

3 Συχνότητα (GΗz) ≥ 1,86   

4 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 1066   

5 L2 Cache (MΒ) ≥ 2   

 Μητρική Πλακέτα    

6 Socket  s775 ή ισοδύναµο   

7 Υποστήριξη µνήµης DDR 2 800 ΜHz ΝΑΙ   

8 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 1066   

9 Αριθµός υποδοχών PCI - PCI express  ≥ 3   

10 Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 ≥ 6   

11 PS 2 υποδοχές ≥ 2   

12 IEEE 1394 (FIREWIRE) ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ   

13 Ελεγκτής Serial ATA 2 ΝΑΙ   

14 Αριθµός καναλιών SATA ≥ 2   

15 Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου Ethernet card 
1000BASE-T 

ΝΑΙ   

16 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών  ΝΑΙ   

17 Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου 7+1 ΝΑΙ   

 Μνήµη    

18 Μέγεθος (GΒ)  ≥ 1    

19 Τύπος DDR2 Synch Dram   

20 Συχνότητα (MHz) ≥ 667    

 Πλαίσιο / Drives    

 Κουτί    

 
 

21 Tower case (Mini – Midi) ΝΑΙ   
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 Τροφοδοτικό    

22 Τάση λειτουργίας (V) 220 + 15%   

23 Ισχύς (W) ≥ 300   

 Μονάδα σκληρού ∆ίσκου     

24 Πλήθος Μονάδων ανά σταθµό εργασίας 1   

25 Formatted χωρητικότητα  (σε GB) ≥ 250   

26 Πρωτόκολλο SATA II   

27 Ταχύτητα περιστροφής (σε  rpm) ≥ 7200   

28 Μέγεθος cache (ΜΒ) ≥ 8   

 Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου    

29 FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) NAI   

 Μονάδα οπτικού δίσκου DVD    

30 Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   

31 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   

32 Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 48X   

 Μονάδα  επανεγγράψιµου οπτικού δίσκου 
DVDRW 

   

33 Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   

34 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   

35 Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 40X   

36 Dual Layer ΝΑΙ   

37 Ταχύτητα εγγραφής +R/-R ≥ 18X/18X   

 Ποντίκι    

38 Τύπος Οπτικό    

39 Microsoft συµβατό ΝΑΙ   

 Πληκτρολόγιο     

40 Αριθµός πλήκτρων  ≥ 101   

41 
Τύπος QWERΤY µε µόνιµη αποτύπωση 
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο 

ΝΑΙ 
  

 Λειτουργικό Σύστηµα    

42 Windows Vista Business Ελληνικά. Academic 
Volume Licensing (1 άδεια ανά µηχάνηµα) 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

 ∆ιάφορα    

44 Εγγύηση >= 3 έτη   

45 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

10 ΟΘΟΝΗ TFT  
Ποσότητα : 15 

1 Τεχνολογίας TFT                      ΝΑΙ   

2 Μέγεθος διαγωνίου ≥ 19’’   

3 Έγχρωµη ΝΑΙ   

4 Ανάλυση  ≥ 1280 X 1024    

5 Συχνότητα ανάλυσης στη µέγιστη ανάλυση 
(Hz) 

≥ 75   

6 Βήµα Κουκίδας ≤ 0,294 mm   

7 Συχνότητα σάρωσης οριζόντια ≥ 25-80 KHz   

8 Συχνότητα σάρωσης  κατακόρυφη ≥ 48-75 Hz   

9 Γωνία προβολής (H/V) ≥ 160/160  µοίρες   

10 Αντίθεση ≥600:1   

 
 

11 Φωτεινότητα ≥300   
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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 

12 Χρόνος απόκρισης ≤ 8 msec   

13 Έξοδος αναλογική D-15Sub ΝΑΙ   

14 Έξοδος ψηφιακή DVI ΝΑΙ   

15 Ενσωµατωµένα ηχεία ΝΑΙ   

16 Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, 
TCO 03   

17 Εγγύηση >= 3 έτη   

18 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
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 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ ΣΤ’ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Α4  
Ποσότητα : 7 

1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ   

2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για 
µέγεθος χαρτιού A4). ≥ 18   

3 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi)  ≥ 1200Χ1200   

4 Μνήµη ≥ 8 MΒ   

5 Έξοδος πρώτης σελίδας Α4 (σε δευτερόλεπτα) <= 8   

6 Επεξεργαστής  ≥ 266 ΜHz   

7 Χαρτοδέκτης ενσωµατωµένος (αρ. Σελίδων) ≥ 250   

8 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) ΝΑΙ   

9 Χωρητικότητα εξόδου (αρ. σελίδων) ≥ 150   

10 Αριθµός δίσκων χαρτιού (Paper trays) ≥ 2    

11 ∆υνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών µέσων 
(χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) ΝΑΙ   

12 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/µήνα) ≥ 8000   

13 Θύρα δικτύου UTP  προαιρετικά   

14 Θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   

15 ∆υνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης  διπλής 
όψης  προαιρετικά   

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

17 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

18 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας,  άλλων 
θυρών εάν περιλαµβάνονται ΝΑΙ   

19 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   

20 Εγγύηση >= 1 έτος   

 
 

21 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Α4 
Ποσότητα : 1 

1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ   

2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για 
µέγεθος χαρτιού A4). ≥ 33   

3 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi)  ≥ 1200Χ1200   

4 Μνήµη ≥ 80 MΒ   

5 Επέκταση µνήµης ≥ 320 MΒ   

6 Έξοδος πρώτης σελίδας Α4 (σε δευτερόλεπτα) <= 10   

7 Επεξεργαστής  ≥ 400 ΜHz   

8 Τυπική χωρητικότητα εισόδου (αρ. Σελίδων) ≥ 600   

9 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) ΝΑΙ   

10 Τυπική χωρητικότητα εξόδου (αρ. σελίδων) ≥ 250   

11 Αριθµός δίσκων χαρτιού (Paper trays) ≥ 2    

12 ∆υνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών µέσων 
(χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) ΝΑΙ   

13 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/µήνα) ≥ 100.000   

14 Θύρα δικτύου UTP  ΝΑΙ   

15 Θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   

 

16 ∆υνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης  διπλής 
όψης  ΝΑΙ   
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή 
αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι 

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

18 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

19 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας,  άλλων 
θυρών εάν περιλαµβάνονται ΝΑΙ   

20 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   

21 Εγγύηση >= 1 έτος   

22 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER  ΕΓΧΡΩΜΟΣ Α4  
Ποσότητα : 2 

1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ΝΑΙ   

2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για 
µέγεθος χαρτιού A4)- (έγχρωµη/ασπρόµαυρη) ≥ 17/17   

3 Οπτική ανάλυση για έγχρωµη εκτύπωση(dpi)  ≥ 600Χ600   

4 Μνήµη ≥ 64 MΒ   

5 Επέκταση µνήµης ≥ 128 MΒ   

6 Έξοδος πρώτης ασπρόµαυρης σελίδας Α4 (σε 
δευτερόλεπτα) <= 14   

7 Επεξεργαστής  ≥ 360 ΜHz   

8 Τυπική χωρητικότητα εισόδου (αρ. Σελίδων) ≥ 350   

9 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) ΝΑΙ   

10 Τυπική χωρητικότητα εξόδου (αρ. σελίδων) ≥ 250   

11 Αριθµός βασικών δίσκων χαρτιού (Paper trays) ≥ 2    

12 ∆υνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών µέσων 
(χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) ΝΑΙ   

13 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/µήνα) ≥ 50.000   

14 Θύρα δικτύου UTP  Προεραιτικά   

15 Θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   

16 ∆υνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης  διπλής 
όψης  Προεραιτικά   

17 Εσωτερικό σύστηµα σύνδεσης σε δίκτυο 
δοµηµένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet) Προεραιτικά   

18 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

19 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας,  άλλων 
θυρών εάν περιλαµβάνονται ΝΑΙ   

20 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΝΑΙ   

21 Εγγύηση >= 1 έτος   

 

22 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

14 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΤΥΠΟΣ 1 
Ποσότητα : 1 

1 Λειτουργίες: Εκτυπωτής – Σαρωτής –
Αντιγραφικό  

ΝΑΙ   

 Εκτύπωση - Αντιγραφή    

2 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser ΝΑΙ   

3 
Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
κανονική ποιότητα (normal quality) 

≥ 14 
  

4 Ανάλυση ασπρόµαυρης εκτύπωσης (dpi) ≥ 600 Χ 600   

5 Συνολική Μνήµη µηχανήµατος ≥ 32 Mb   

6 Έξοδος πρώτης σελίδας εκτύπωσης (δευτερ.) <= 10   

7 Χωρητικότητα δίσκου εισόδου (σελίδες) ≥ 150   

8 Χωρητικότητα δίσκου εξόδου (σελίδες) ≥ 100   

9 Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (σελίδες/µήνα) ≥ 5000   

 

10 Σύνδεση USB 2.0 ΝΑΙ   
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή 
αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι 

11 
Ταχύτητα ασπρόµαυρου αντιγράφου σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
πρόχειρη ποιότητα  

≥ 14 
  

12 Ανάλυση ασπρόµαυρου αντιγράφου(dpi) ≥ 600x600   

13 Μέγιστος αριθµός αντιγράφων (σελίδες) ≥ 99   

14 ∆υνατότητα σµίκρυνσης - µεγέθυνσης 25 -
400%  ΝΑΙ   

 Σάρωση    

15 Οπτική ανάλυση (dpi) ≥ 1200   

16 Έγχρωµη σάρωση ΝΑΙ   

17 Βάθος χρώµατος για έγχρωµη σάρωση (bit) ≥ 24   

18 Τύπος Σάρωσης : Ψηφιακός Επίπεδης 
επιφάνειας 

ΝΑΙ   

19 Λογισµικό εγκατάστασης και ανάγνωσης 
ελληνικών χαρακτήρων Θα αξιολογηθεί   

 ∆ιάφορα    

20 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

21 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, USB, 
άλλων θυρών εάν περιλαµβάνονται 

ΝΑΙ   

22 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση  ΝΑΙ   

23 Εγγύηση >= 1 έτος   

24 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΤΥΠΟΣ 2  
Ποσότητα : 3 

1 Λειτουργίες: Εκτυπωτής – Σαρωτής –
Αντιγραφικό - Fax 

ΝΑΙ 

 

  

 Εκτύπωση - Αντιγραφή    

2 Τεχνολογία εκτύπωσης Inkjet ΝΑΙ   

3 
Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
κανονική ποιότητα (normal quality) 

≥ 7,1 
  

4 
Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης σελ./ λεπτό 
(ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και κανονική 
ποιότητα (normal quality) 

≥ 2,9 
  

5 
Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
πρόχειρη ποιότητα  

≥ 20 
  

6 
Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης σελ./ λεπτό 
(ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και πρόχειρη 
ποιότητα  

≥ 14 
  

7 Ανάλυση βέλτιστη έγχρωµης εκτύπωσης (dpi) ≥ 4800 Χ 1200   

8 Ανάλυση ασπρόµαυρης εκτύπωσης (dpi) ≥ 1200 Χ 1200   

9 Συνολική Μνήµη µηχανήµατος ≥ 16 Mb   

10 Χωρητικότητα δίσκου εισόδου (σελίδες) ≥ 100   

11 Χωρητικότητα εξόδου (σελίδες) ≥ 20   

12 Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων >=20 
φύλλων ΝΑΙ   

13 Σύνδεση USB ΝΑΙ   

14 
Ταχύτητα ασπρόµαυρου αντιγράφου σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
πρόχειρη ποιότητα  

≥ 20 
  

15 
Ταχύτητα έγχρωµου αντιγράφου σελ./ λεπτό 
(ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και πρόχειρη 
ποιότητα  

≥ 14 
  

16 
Ταχύτητα ασπρόµαυρου αντιγράφου σελ./ 
λεπτό (ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και 
κανονική ποιότητα  

≥ 3,9 
  

17 
Ταχύτητα έγχρωµου αντιγράφου σελ./ λεπτό 
(ppm) για µέγεθος χαρτιού A4 και κανονική 
ποιότητα  

≥ 2,6 
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Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή 
αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι 

18 Ανάλυση βέλτιστη έγχρωµου αντιγράφου(dpi) ≥ 1200x1200   

19 Ανάλυση ασπρόµαυρου αντιγράφου(dpi) ≥ 600x600   

20 Μέγιστος αριθµός αντιγράφων (σελίδες) ≥ 200   

21 ∆υνατότητα σµίκρυνσης - µεγέθυνσης 25 -
400%  ΝΑΙ   

 FAX    

22 Ταχύτητα σάρωσης (δευτερόλεπτα/σελίδα) <= 3   

23 Ταχύτητα Modem Μέγιστη 33,6 kbps   

24 Έγχρωµο Fax ΝΑΙ   

25 Ανάλυση (dpi)    

 Σάρωση    

26 Οπτική ανάλυση (dpi) ≥ 1200   

27 Βάθος χρώµατος για έγχρωµη σάρωση (bit) ≥ 48   

28 Τύπος Σάρωσης : Ψηφιακός Επίπεδης 
επιφάνειας 

ΝΑΙ   

29 Λογισµικό εγκατάστασης και ανάγνωσης 
ελληνικών χαρακτήρων Θα αξιολογηθεί   

 ∆ιάφορα    

30 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

31 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, USB, 
άλλων θυρών εάν περιλαµβάνονται 

ΝΑΙ   

32 Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση  ΝΑΙ   

33 Εγγύηση >= 1 έτος   

34 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

16 FAX 
Ποσότητα : 1 

1 Συµβατότητα ITU-T GROUP3   

2 ∆ιαχείριση Χαρτιού A 4   

3 Πλάτος Σάρωσης ≥208 mm   

4 Ευκρίνεια έως 8 pix x 7.7 
lines/mm   

5 ∆ιαβαθµίσεις Γκρί  ≥ 256   

6 Ταχύτητα Μεταβίβασης <= 6 δευτ/σελ   

7 Μνήµη Εγγράφων ≥ 60 σελ   

8 Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥ 6 σελ/λεπτό   

9 Χωρητικότητα Χαρτιού ≥ 100 σελ.   

10 Τροφοδότης Εγγράφων ≥ 20 σελ.   

11 Αναγνώριση Καλούντος ΝΑΙ   

12 ∆ιόρθωση Λαθών ΝΑΙ   

13 Λειτουργία Ανάκτησης ΝΑΙ   

14 Εγγύηση >= 1 έτος   

 

15 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

17 KVM SWITCH 4 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
Ποσότητα : 2 

 Γενικά    

1 KVM switch 4 θυρών (Μεταγωγέας 
πληκτρολογίου-οθόνης-ποντικιού) µε καλώδια 

ΝΑΙ   

 Θύρες     

2 Keyboard PS2   

3 Mouse PS2   

4 USB 2.0 NAI    

 

 Πρόσθετα    
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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 

5 Καλώδια σύνδεσης  ΝΑΙ   

 Άλλες ∆υνατότητες    

6 αποθηκεύουν την κατάσταση CAPSLOCK, NUM 
LOCK και SCROLL LOCK για κάθε PC. 

ΝΑΙ   

7 οθόνες ανάλυσης µέχρι 2048χ1536 NAI   

 ∆ιάφορα    

8 Εγγύηση >= 1 έτος   

9 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

18 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 
Ποσότητα : 2 

1 Σύνδεση Serial ATA II   

2 Χωρητικότητα: 500 GB τουλάχιστον ΝΑΙ   

3 Ρυθµός περιστροφής: 7200 σαλ ΝΑΙ   

4 Buffer: 16MB ΝΑΙ   

5 Μέσος χρόνος αναζήτησης δεδοµένων: <8,9 
ms 

ΝΑΙ   

6 Εγγύηση >= 2 έτη   

 

7 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

19 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
Ποσότητα : 1 

1 

Χαρακτηριστικά: 

•  Αναγνώριση κλήσεων  

• Συχνότητα λειτουργίας >= 1,5GHz  

• Χρόνος Αναµονής: Έως 120 ώρες  

• Χρόνος Οµιλίας: Έως 10 ώρες  

• Μπαταρία: (NiMH)  

• Ένδειξη στάθµης φόρτισης 

µπαταρίας  

• Τόνος ειδοποίησης χαµηλής 

µπαταρίας  

• Τρόπος κλήσης : Τονικό ή παλµικό 

σύστηµα  

• Ένδειξη Ώρας και Ηµεροµηνίας  

• Εµβέλεια: Εσωτερικοί χώροι: 50 

µέτρα / Εξωτερικοί χώροι: 300 µέτρα 
 

ΝΑΙ 

  

2 Εγγύηση >= 1 έτος   

 

3 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   

20 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 
Ποσότητα : 2 

1 

Χαρακτηριστικά: 
Εκτύρωση σε µαύρο και κόκκινο χρώµα. Οθόνη 
12 ψηφίων. Να δέχεται χαρτοταινία . 
Λειτουργία µε µπαταρίες ή προαιρετικά µε 
µετασχηµατιστή.  

NAI 

  

2 Εγγύηση >= 1 έτος   

 

3 Χρόνος Παράδοσης <= 30 ηµέρες   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΙ∆ΩΝ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ΣΥΝΟΛΑ       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

 

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

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση..................................................................................................
............. για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της................................................................... για 
την προµήθεια ........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη συµµετοχή 
της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

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

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

 

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

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ........................................... ευρώ 
υπέρ της Εταιρείας..................................................................................... 
∆/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την προµήθεια 
....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµιά από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ  ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
ΟΜΑ∆Α Α’ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 10.000,00 €

ΟΜΑ∆Α Β’ – MAIL SERVER & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ BACKUP 45.000,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ’ – ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40.000,00 €

ΟΜΑ∆Α ∆’ – ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 25.000,00 €

ΟΜΑ∆Α Ε’ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ KAI ΟΘΟΝΕΣ 25.500,00 €

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  150.000,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Ο
Μ
Α
∆Α

 

Α
/Α

 Ε
Ι∆
Ο
Υ
Σ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΣΥ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο
ΣΟ

Τ
Η
Τ
Α

 

ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΡΟ∆ΟΣ ΣΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Α 
1 

Λογισµικό ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου για αναβάθµιση 
κεντρικού εξυπηρετητή 1 1           

Β 2 Σύστηµα Εξυπηρετητή 2 2           

Β 
3 

Αναβάθµιση Υποσύστηµατος 
αποθήκευσης δεδοµένων HP 
StorageWorks MSA 30 (ΠΤΧ3) 1 1           

Γ 4 
Κάρτα Ethernet για επέκταση 
∆ροµολογητή 1 1           

Γ 5 ∆ροµολογητής διαχείρισης 7 2 1 1 1 1 1 

Γ 6 
Μονάδα ∆ιαχείρισης Ισχύος (PDU - 
Power Distribution Unit) 7 2 1 1 1 1 1 

Γ 7 Μεταγωγέας ∆εδοµένων 2 2          
∆ 8 ∆ροµολογητής Κορµού 1       1     

Ε 9 Προσωπικός  Υπολογιστής 
Γραφείου  30 30      

Ε 10 Οθόνη TFT  15 15      

ΣΤ 11 Εκτυπωτής laser  ασπρόµαυρος Α4 7 7      

ΣΤ 12 Εκτυπωτής laser  δικτύου 
ασπρόµαυρος Α4  1 1      

ΣΤ 13 Εκτυπωτής laser  έγχρωµος Α4  2 2      

ΣΤ 14 Πολυµηχάνηµα A4 ΤΥΠΟΣ 1 1 1      

ΣΤ 15 Πολυµηχάνηµα A4 ΤΥΠΟΣ 2 3 3      

ΣΤ 16 FAX 1 1      

ΣΤ 17 KVM switch 4 θυρών µε καλώδια 2 2      

ΣΤ 18 Σκληρός δίσκος  2 2      

ΣΤ 19 Ασύρµατο τηλέφωνο 1 1      

ΣΤ 20 Αριθµοµηχανές µε ταινία 2 2      
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6 

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 6 

3.2 Αποκλεισµός προσφερόντων 6 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 

4.1 ∆ικαιολογητικά 7 

4.2 Αντικατάσταση δικαιολογητικών 10 

4.3 Εκπροσώπηση 10 

4.4 Συµπλήρωση εγγράφων 11 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11 

5.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 11 

5.2 Τρόπος υποβολής 11 

5.3 Φάκελος προσφοράς 12 

5.4 ∆ιορθώσεις 12 

5.5 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 12 

5.6 Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 16 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ 16 

7.1 Τµηµατική προσφορά - Νόµισµα 16 

7.2 Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρµογή τιµών – προσφορές σε συνάλλαγµα 17 

7.3 Μεταβολή τιµών 17 

7.4 Τεκµηρίωση τιµών 17 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17 

8.1 Αποσφράγιση προσφορών 17 

8.2 ∆ιαδικασία διενέργειας 17 

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 18 

9.1 Γενικές αρχές 18 

9.2 Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 19 

9.3 Οµάδες κριτηρίων – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 19 

9.4 Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 20 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20 

10.1 Κατακύρωση 20 

10.2 Υπογραφή Σύµβασης 20 
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