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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

4. Το Π.∆. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 

5. Την Υπουργική Απόφαση 58604/28.07.2006 (ΦΕΚ 243/17.08.2006 τ. Β’) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», και (ΦΕΚ 1946/29.12.2006 τ. Β’) «Περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Αναπλήρωση Πρύτανη», 

6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και Άλλες 

∆ιατάξεις», 

7. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε 

Ευρώ των Χρηµατικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95»,  

8. Το Π∆ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆», 

9. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 

10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 

11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 

13. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα, 

14. Το Π.∆. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 

93/37/ΕΟΚ», 

15. Το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/12-10-1998) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Υπηρεσιών προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/2000 (Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 

16. Το Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 

17. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) «Περί Κρατικών Προµηθειών», 

18. Τον Ν. 2522/97 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συµβάσεων ∆ηµοσίων 

Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

19. Την υπ’ αριθµ. 23/07.09.2007 (θέµα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ Ι  
 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά 

είδος για την προµήθεια επίπλων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος στη Μυτιλήνη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 € (οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 7111Α του Τακτικού Προϋπολογισµού του 

Ιδρύµατος.  

 

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Τα είδη και η ποσότητα για το κάθε είδος προς προµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από 

τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Η τροποποίηση των ποσοτήτων µπορεί να 

γίνεται για το κάθε είδος ξεχωριστά και ως του ποσοστού του ± 30% σε σχέση µε την αρχική ποσότητα του είδους η 

οποία αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα τα παρακάτω: 

 Η φράση: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5212/12.09.2007 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», 

 Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 09:00 π.µ.» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», 

 Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, και ώρα 15:00 

µ.µ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα 

Πρωτοκόλλου και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 

Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα οποία 

στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι ο κ. 

Βασιλάκος Χ. (τηλ. 2251036017,  φαξ 2251036127).  

Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 

Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας µέχρι την παραπάνω 

καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς 
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γίνεται υπ’ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της 

προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών, 

υπαλλήλους του ιδρύµατος. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν 

παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως 

εκπρόθεσµη, και θα επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. 

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

οικονοµική τους προσφορά. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

1. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Εντός του 

Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά, υποχρεωτικά και µε 

ποινή αποκλεισµού: 

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

� ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο 

προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

� ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο, 

� ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα, 

� 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. 

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

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη 

της. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 60 ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του υποφακέλου της τεχνικής 

προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συµπληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία 

 

2.Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών 

Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). 

3. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου της 

οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, ο πίνακας του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συµπληρωµένους ευκρινώς. Οι 

τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 

µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 
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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.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για κάποιο είδος, η προσφορά για το 

συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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. 

 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

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

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 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 σε αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες 

να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός 

του οριζόµενου από αυτήν χρόνο. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υποβολής µόνο µιας προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό 

δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

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

υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007, και ώρα 09:00 π.µ., στα Γραφεία του 

Τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 

Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού 

Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 

µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
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Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

µπορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών που προσφέρθηκαν για 

κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσφορών.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόµενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται από την 

Επιτροπή ως επουσιώδεις, ή ως συµφέρουσες για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

Προσφερόµενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη 

φάση της οικονοµικής αξιολόγησης.

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος αποτελεί 

αυστηρά το κριτήριο επιλογής µεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υπόψη αυστηρά και 

µόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιας προσφορών µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 

της µιας προσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προµηθευτών που µειοδότησαν 

µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό 

εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές 

θεωρηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς 

να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ’ αυτόν. 

Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προµήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση στην 

οριζόµενη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόµενο στην κατάταξη, µειοδότη 

προµηθευτή ή να µην προχωρήσει στην προµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή 

χώρους που θα υποδειχθούν από τη ∆ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προµηθευτή. Για το 

λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η προθεσµία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι (20) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η εγκατάσταση – συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προµηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόµατα: 

 εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην προσφορά τους ή 

στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά.  

 αναλαµβάνουν να επεµβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν, εντός 

µιας εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες τους, είτε 

µεταγενέστερα µε δαπάνες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων που θα 

παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή των προς προµήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική 

παραλαβή (από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και 

που κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα που θα 

εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια 

Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε 

συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο προµηθευτή.  

Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύµβασης είναι 

µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο. 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα 

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

επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή 

σφάλµατα ή παραδροµές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο 

όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις προµήθειες του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης, από Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ. Βασιλάκος Χ.. 

τηλ. 2251036017, φάξ: 2251036127, e-mail: chvas@env.aegean.gr. 

5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Περιουσίας 

και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή 
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στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-

Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµοί Προµηθειών»  

6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, 

σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

7. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις 

ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα 

όσα αναφέρονται στην προσφορά του. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της. 

 

 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
 
 
 

Αντιπρύτανις 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 Βοηθητικό γραφείο ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  12       
2 Ξύλινη ντουλάπα  ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  1       
3 Γραφείο  µε τροχήλατη συρταριέρα ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ  8       
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των 

τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχοµένως µε ποινή αποκλεισµού κατά την κρίση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης,  να υποβάλλουν τον πίνακα συµπληρωµένο και µε πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι 

µπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέµπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαµβάνουν στην 

προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά µπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν 

την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισµού, να επικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και 

συµπληρωµατικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογηµένα και 

να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 

προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 

προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού οι αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και 

πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν µπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.   

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τη λέξη 

«ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών 

εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη 

«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. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν 

υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 

Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει όλα τα είδη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο 

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

 

Γενικά κατασκευαστικά δεδοµένα 

Τα έπιπλα θα είναι µεγάλης αντοχής στους κραδασµούς και στις φορτίσεις γενικά, άριστης αισθητικής εµφάνισης και 

απόλυτα εναρµονισµένα αισθητικά, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα ήδη υπάρχοντα. Θα φέρουν στρογγυλεµένες κατά 

το δυνατό άκρες. Οι κόµβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειµένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο 

που να µην υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Είναι δυνατό υποψήφιοι προµηθευτές, µετά από συνεννόηση, να 

επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα,  προκειµένου να διαµορφώσουν άποψη για τα 

τυχόν υπάρχοντα είδη. 

 

Επίπεδες επιφάνειες επίπλων  

1. Όλες οι οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες των επίπλων θα πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής. Οι ακµές τους θα 

είναι στρογγυλεµένες για να αποφεύγονται ατυχήµατα. 

2. Οι επιφάνειες των επιπέδων θα είναι σκληρές, µη ανακλαστικές στο φως (µατ), απόλυτα επίπεδες, θα αντέχουν στις 

τριβές, δε θα χαρακώνονται εύκολα, δε θα κατακρατούν ρύπους, θα αντέχουν στα απορρυπαντικά κοινής χρήσης και 

θα αντιστέκονται αρκετά σε θερµοκρασίες ή σε εντοπισµένες βλάβες (όπως π.χ. αναµµένο τσιγάρο) κ.λ.π. Επίσης θα 
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παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους γενικώς θα είναι σταθερή και επιµεληµένη, 

κατάλληλη για µακροχρόνια και συχνή χρήση.   

3. Τα σόκορα κατά µήκος των οριζόντιων επιφανειών θα πρέπει να έχουν στρογγυλεµένες γωνίες, από το ίδιο υλικό της 

επιφάνειας, κουρµπαρισµένο µε τέλειο φινίρισµα, ενώ τα κατά πλάτος σόκορα θα πρέπει να καλύπτονται µε 

θερµοσυγκόλληση από ταινία µε το ίδιο υλικό. 

4. Τα πάχη των επιπέδων, εφόσον αυτά είναι από παράγωγα ξύλου επενδυµένου ή µη, θα έχουν ιδιαίτερα επιµεληµένη 

κάλυψη ή τελείωµα από το ίδιο υλικό, κατά προτίµηση, µε αυτό του κυρίως επιπέδου. 

5. Στην περίπτωση που τα παραπάνω επίπεδα κατασκευασθούν από παράγωγα ξύλου και επενδυθούν µε φύλλο 

οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να επενδυθούν και στις δύο όψεις, έστω και αν η µία όψη δεν είναι ορατή ή δεν 

χρησιµοποιείται. Στην προκειµένη περίπτωση, η αφανής όψη θα είναι επενδυµένη µε το ίδιο υλικό και κατά τρόπο 

ώστε να µην δηµιουργούνται παραµορφώσεις λόγω διαστολής. 

6. Σε περίπτωση που είναι επενδυµένα µε ύφασµα, αυτό θα είναι βραδύκαυστο. 

 

Συνδεσµολογίες ξύλινων κατασκευών 

1. Οι συνδεσµολογίες µεταξύ ξύλινων τµηµάτων ή επιπέδων µε µεταλλικούς σκελετούς θα γίνονται µε βίδες 

κατάλληλου σπειρώµατος και αντοχής και χωρίς να δηµιουργούν επικίνδυνες για ατυχήµατα προεξοχές. 

2. Οι συνδεσµολογίες µεταξύ ξύλινων τµηµάτων ή επιπέδων µεταξύ τους θα γίνονται µε τον κατάλληλο τρόπο και 

ανάλογα µε την περίπτωση, ενώ ή χρησιµοποιούµενη κόλλα θα είναι µεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. 

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήµατα 

λειτουργίας. 

2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 

3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς 

και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 

4. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την 

διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους 

συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. 
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Είδος 1 
Βοηθητικό γραφείο 

   

Υλικό: Μοριοσανίδες  12   
∆ιαστάσεις γραφείου: Ύψος 0,70µ-0,78., Βάθος 0,60µ., Πλάτος 0,80µ.  ΝΑΙ   
Πάχος µοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου: >= 25 χιλ .  ΝΑΙ   
Χρώµα επιλογή της υπηρεσίας βάση χρωµατολογιου  ΝΑΙ   
Να  φέρει  µεταλλικό ή ξύλινο  πλαίσιο από  την  εσωτερική  πλευρά  του 
αριστερού  πλαϊνού για  την  τοποθέτηση  κεντρικής  µονάδας  Η/Υ 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία ΝΑΙ   
Συναρµολόγηση – εγκατάσταση από τον προµηθευτή . ΝΑΙ   
Είδος 2 
Ξύλινη ντουλάπα  

   

Αριθµός µονάδων  1   
Υλικό βακελίτης και ξύλο    ΝΑΙ   
∆ιαστάσεις πλάτος 2.37 * βάθος 0.50*υψος 224  (Βλέπε Σκίτσο µετά τις 
τεχνικές προδιαγραφές) 

ΝΑΙ   

Με ράφια και δυο συρτάρια τµήµα αυτής  µε  τζαµαρία, κανάτια  βακελίτη 
και  ελεύθερα  

ΝΑΙ   

Χρώµα λευκό  ΝΑΙ   
Συναρµολόγηση – εγκατάσταση από τον προµηθευτή . ΝΑΙ   

Είδος 3 
Γραφείο  µε τροχήλατη συρτάριερα  

   

Αριθµός Μονάδων 8   
Υλικό: Μοριοσανίδες  ΝΑΙ   
∆ιαστάσεις γραφείου: Ύψος 0,70µ-0,78., Βάθος 0,75-0,85µ., Πλάτος 1,60µ.  ΝΑΙ   
Πάχος µοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου: >= 25 χιλ .  ΝΑΙ   
Χρώµα επιλογή της υπηρεσίας βάση χρωµατολογιου  ΝΑΙ   
Πάχος µοριοσανίδας ποδιάς γραφείου: >= 25 χιλ. ΝΑΙ   
Να  συνοδεύεται  από  τροχήλατη  συρταριερα µε τρία συρτάρια και 
κλειδαριά ασφαλείας  

ΝΑΙ   

Να  φέρει  µεταλλικό ή ξύλινο  πλαίσιο από  την  εσωτερική  πλευρά  του 
αριστερού  πλαϊνού για  την  τοποθέτηση  κεντρικής  µονάδας  Η/Υ 

ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία ΝΑΙ   
Συναρµολόγηση – εγκατάσταση από τον προµηθευτή . ΝΑΙ   
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