
 

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ    ΜΥΤΙΛΗΝΗ:   12/09/2007 

  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  5213  
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 
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 5.3) 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 ειδών πληροφορικής και αναλωσίµων για τις ανάγκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος στη 

Μυτιλήνη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 7.655,00 € (επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα 

πέντε ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121 του Τακτικού Προϋπολογισµού 

του Ιδρύµατος.  

 

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Τα είδη και η ενδεικτική 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. 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι όσον αφορά τα είδη µε 

Α/Α: 6, 7, 12, 13, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55  δεκτά γίνονται µόνο γνήσια εργοστασιακά µελάνια και τόνερς για τον 

κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυµηχάνηµα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των µηχανηµάτων 

στα οποία θα τοποθετηθούν. Όσον αφορά το είδος µε Α/Α 47 γίνονται δεκτά µόνο τόνερς αναγόµωσης.   

 

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. 5213/12.09.2007 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», 

 Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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 ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 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 
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καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς 

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 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & µε Ποινή Αποκλεισµού) 

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 

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. 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται, υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού, στις προσφορές των ενδιαφερόµενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη µε Α/Α: 1, 2, 3, 4, 

10, 11, 45,46, 48. Προµηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να 

συµπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο µε τεχνική προσφορά. 

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). 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Στο συγκεκριµένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τον πίνακα 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. 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. 

 

∆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 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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 
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υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

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 δέκα (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) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας.

 

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

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

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. Αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι ο 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 
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Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή 

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 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ        TEMAXIO ΝΑΙ 2
2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (µε Cooler) ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
3 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
4 ΜΝΗΜΗ (SDRAM 512MB ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
5 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 450W ΤΕΜΑΧΙΟ      OXI 1 
6       Toner για HP Laser jet 1320 (Q5949A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5
7       Toner για RICOH AP410N (220 black) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2
8 Ποντίκι Η/Υ  µε ροδέλα και σύνδεση PS2 TEMAXIO OXI 12     

9 
Τροφοδοτικό µε Τάση λειτουργίας (V) 220 + 15%, Ισχύς (W) 420 και Υποστήριξη Power 
Factor Correction ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      5

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
11 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
12 Τόνερ για εκτυπωτή HP-Laserjet 1022 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
13 HP Toner No.15X ΜΑύρο 3,500 σελίδες (C7115X)  ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      3
14 Κενός οπτικός δίσκος CD-R 700MB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      300
15 Κενός οπτικός δίσκος DVD-R ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      200
16 Θήκη CD/DVD σε µορφή βιβλίου (πακ. 5 τµχ.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      10
17 Κλειδοθήκη 48 θέσεων ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
18 Εξωτερικός σκληρός δίσκος τουλάχιστον 200GB µε USB2.0 και FIREWIRE συνδέσεις ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      3
19 USB 2.0 flash disk (Μνήµη) 4 GB --U3 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
20 Πολύπριζο 5 θέσεων µε διακόπτη ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
21 Μαρκαδόρος CD/DVD ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
22 Χαρτί Α4 για όλες τις χρήσεις 80γρ. (πακ. 500Φ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      4
23 Περφορατέρ 2 τρυπών ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
24 Μαρκοδόρος λευκού πίνακα (διαφόρων χρωµάτων) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      5
25 Συρραπτικό χειρός & ανταλλακτικά (6000) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
26 Ψαλίδι χειρός ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
27 Κοπίδι χειρός & ανταλλακτικές λάµες ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
28 Βάση κολλητικής ταινίας 33m ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
29 Λουκέτο βιβλιοθήκης ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
30 Χάρακας πλαστικός 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
31 Χάρακας πλαστικός 50cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
32 Κλασέρ πλαστικό ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      5
33 Θήκη Περιοδικών Πτυσσόµενη Χαρτόνι, Α4    ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      20
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

34 Στυλό ∆ιαρκείας κόκκινου χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      5
35 Κουτί (5 πακέτων των 500 φύλλων) χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4, 80 γραµµαρίων ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
36 Ετικέτες πλαστικές κλειδιών ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      40
37 Πίνακας Φελλού µε ξύλινο πλαίσιο 60 x 90 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
38 ∆ιορθωτικό Στυλό ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2
39 Κολλητική ταινία διαφανής µε ΜΑΤ φινίρισµα ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2

40 
Συσκευασία 4 (τεσσάρων) επαναφορτιζόµενων µπαταριών 2500mAh τύπου ΑΑ και 
αντίστοιχο φορτιστή των µπαταριών.  ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1

41 
Καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ δύο PC σύνδεσης USB 2.0 µε Drivers & 
Πρόγραµµα µεταφοράς δεδοµένων ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1

42 
Θήκη Κρεµαστών Φακέλων A4, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό που 
αρχειοθετεί µέχρι 30 κρεµαστούς φακέλλους Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      2

43 
Ανθεκτικός κρεµαστός χάρτινος φάκελλος Α4 που περιλαµβάνει πλαστικό ταµπελάκι-
οδηγό ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      50

44 Περφορατέρ 2 τρυπών, µε αντιολισθητική βάση και δυνατότητα 60 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      1
45        Scanner ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ 1
46 Μηχάνηµα Φαξ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
47 Μελάνια Τονερ για εκτυπωτή HP LaserJet 1100 (αναγόµωσης) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ      3
48 Υπολογιστής Desktop ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ      1
49 Τόνερ για εκτυπωτή Xerox Phaser 3130 (109R00725) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     1

50 Τόνερ για εκτυπωτή Canon Pixma M160 (PG-40 black) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     2

51 Τόνερ για εκτυπωτή Canon Pixma M160 (CL-41 color) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     2

52 Τόνερ για εκτυπωτή Ricoh Aficio AP410N (400942 Type 120) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     1

53 Τόνερ για εκτυπωτή HP DeskJet 3820 (C6615 No. 15) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     5

54 Τόνερ για εκτυπωτή HP DeskJet 3820 (C6578DN No. 78) ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΧΙ     2

55 Τόνερ για φωτοτυπικό Xerox WorkCentre Pro 65 συσκευασία 
(6 φύσιγγες) 

ΟΧΙ 
1    
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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. 

 
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. 

 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα των ειδών που προσφέρουν για όποια από τα είδη 

ζητούνται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης. 
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Α/Α: 1 ΕΙ∆ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατασκευαστής  Να αναφερθεί     
Κουτί µε τροφοδοτικό       
Τροφοδοτικό ≥450W      
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (µε Cooler)       

Multi-Core Technology Core2 Duo     
Τεχνολογία Κατασκευής 65 nm     
Ταχύτητα ρολογιού ≥2.66 GHz     
Μνήµη cache ≥4MB L2 Cache      
Ταχύτητα διαύλου ≥1333MHz     
Εγγύηση ≥3 χρόνια     
ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ     

Υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων Core2 Duo   

FSB ≥1066/800/533 MHz.   

Υποστήριξη Καρτών Γραφικών:  
≥1 x PCI Express x 16 
slot.   

Υποδοχές Μνήµης 

≥4 x DDR2 800/667/533 
µε δυνατότητα επέκτασης 
έως 8GB (dual channel, 
240-pin).   

Υποστήριξη ∆ίσκων: 

≥ Marvell 88SE6111: 1 x 
Ultra DMA 66/100/133 
(δυνατότητα σύνδεσης 2 
συσκευών), 1 x SATAII 
300MB/s. ≥ ICH8: 4 x 
SATAΙΙ 300MB/s.   

     

On-Board Συσκευές: 

≥Ενσωµατωµένη κάρτα 
δικτύου, Ενσωµατωµένη 
κάρτα ήχου, 
Ενσωµατωµένος firewire 
controller   

Εγγύηση ≥3 χρόνια   
ΜΝΗΜH     

Μέγεθος  ≥2048ΜΒ   

Dual Channel Ναι   

Τύπος Μνήµης 
DDR2 SDRAM 240-PIN 
PC6400MHz.   

Ταχύτητα ∆ιαύλου ≥800 MHZ   
Timings  5-5-5-15.   

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Standard 128M x 64-bit 
Unbuffered DIMM 
(SDRAM-DDR2, 2V, 
CL5).   

Εγγύηση  Lifetime   
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ       

Chipset:  
7300LE ή αντίστοιχη ή 
καλύτερη     

Μνήµη:  ≥256MB DDR2     

GPU Clockspeed:  ≥450MHz.     

Memory Clockspeed:  ≥600 MHz.     

RAMDAC:.  ≥400MHz     
Τοποθέτηση:  PCI Express.     
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Dvi     

Εγγύηση ≥3 χρόνια     
 
ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ     

Χωρητικότητα ≥250GB     
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Ταχύτητα περιστροφής ≥7200 rpm   
Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 300 MB/s.   
Μνήµη Buffer ≥16MB   

Average Seek Time ≤8.9 ms   

Εγγύηση: ≥3 χρόνια.   
 
ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ     
Χωρητικότητα ≥250GB   
 
Ταχύτητα περιστροφής ≥7200 rpm   

Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 300 MB/s.   

Μνήµη Buffer ≥16MB   

Average Seek Time ≤8.9 ms   

Εγγύηση: ≥3 χρόνια.   
Μονάδα επανεγγράψιµου οπτικού δίσκου 
DVD-RW      
Buffer Protection ≥2 MB   

Μέσος Χρόνος Αναζήτησης ∆εδοµέ 
<140ms(CD) 
<160ms(DVD)   

Dual Layer NAI   
Ταχύτητα Ανάγνωσης CD ≥48x     
Ταχύτητα Εγγραφής CD ≥48x     

Ταχύτητα Επανεγγραφής CD ≥32x     

Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD ≥18x     
Ταχύτητα Εγγραφής DVD Plus R ≥18x     
Ταχύτητα Εγγραφής DVD Minus R ≥18x     
Ταχύτητα Επ/φής DVD Plus R ≥8x     
Ταχύτητα Επ/φής DVD Minus R ≥6x     
Πληκτρολόγιο     
MULTIMEDIA KEYBOARD BLACK PS/2 ΝΑΙ   
Ποντίκι 

    
OPTICAL MINI MOUSE ΝΑΙ   
Λειτουργικό Σύστηµα     
 
MICROSOFT WINDOWS VISTA BUSINESS 
EDITION ENGLISH FULL DVD 32BIT DSP (Να 
συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα 
εγχειρίδια χρήσης) ΝΑΙ   
Α/Α: 2 ΕΙ∆ΟΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (µε Cooler) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Multi-Core Technology Core2 Duo     
 
Τεχνολογία Κατασκευής 65 nm     
Συσκευασία BOX     
 
Ταχύτητα ρολογιού ≥2.66 GHz     

Μνήµη cache ≥4MB L2 Cache      

Ταχύτητα διαύλου ≥1333MHz     

Εγγύηση ≥3 χρόνια     
Α/Α: 3 ΕΙ∆ΟΣ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων Core2 Duo     

Τοποθέτηση:  
Micro ATX µε διαστάσεις 
24.5 x 24.5cm.     

FSB ≥1066/800/533 MHz.     

Υποστήριξη Καρτών Γραφικών:  
≥1 x PCI Express x 16 
slot.     
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Υποδοχές Μνήµης 

≥ 4 x DDR2 667/533/400 
µε δυνατότητα επέκτασης 
έως 4GB (Dual channel, 
240-pin).     

Υποστήριξη ∆ίσκων: 

≥ 1 x UltraDMA 
100/66/33 (δυνατότητα 
σύνδεσης 2 συσκευών 
IDE), 4 x Serial ATA 
3.0Gb/s ports     

On-Board Συσκευές: 

≥Ενσωµατωµένη κάρτα 
δικτύου, Ενσωµατωµένη 
κάρτα ήχου, 
Ενσωµατωµένος firewire 
controller,Ενσωµατωµένη 
κάρτα γραφικών     

Εγγύηση ≥3 χρόνια     
Α/Α: 4 ΕΙ∆ΟΣ: ΜΝΗΜΗ (SDRAM 512MB ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Μέγεθος  ≥512ΜΒ     
Τύπος Μνήµης SDRAM 168 επαφών     
Ταχύτητα ∆ιαύλου ≥133 MHZ     

CAS Latency ≤3     
Εγγύηση  Lifetime     
Α/Α: 10 ΕΙ∆ΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ανάλυση Εκτύπωσης >=1200 dpi     

Ταχύτητα >=18 σελ / λεπτό     

Σύνδεση 
USB καλώδιο το οποίο 
θα παρέχεται µε τον 
εκτυπωτή     

Τροφοδοσία >=250 φύλλα   
Μνήµη >=8 MB   

Κύκλος Εργασιών >=8.000 σελ / µήνα   

Α/Α: 11 ΕΙ∆ΟΣ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    
Τύπος  Intel Pentium CORE 2 

DUO ή ισοδύναµος AMD   
Συχνότητα (GΗz) ≥ 1,86 

  
Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 1066 

  
L2 Cache (MΒ) ≥ 2 

  

ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 
 

  
Socket  s775 ή ισοδύναµο 

  
Υποστήριξη µνήµης DDR 2 800 ΜHz ΝΑΙ 

  
Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) ≥ 1066 

  
Αριθµός υποδοχών PCI - PCI express  ≥ 3 

  
Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 ≥ 6 

  
PS 2 υποδοχές ≥ 2 

  
IEEE 1394 (FIREWIRE) ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ 

  
Ελεγκτής Serial ATA 2 ΝΑΙ 

  
Αριθµός καναλιών SATA ≥ 2 

  
Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου Ethernet card 
1000BASE-T 

ΝΑΙ 
  

Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών  ΝΑΙ   
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Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου 7+1 ΝΑΙ   
ΜΝΗΜΗ    
Μέγεθος (GΒ)  ≥ 1    
Τύπος DDR2 Synch Dram   
Συχνότητα (MHz) ≥ 667    
Εγγύηση Lifetime   
ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES    
Κουτί    
Tower case (Mini – Midi) ΝΑΙ   
Τροφοδοτικό:    
Τάση λειτουργίας (V) 220 + 15%   
Ισχύς (W) ≥ 450   
Μονάδα σκληρού ∆ίσκου     
Πλήθος Μονάδων ανά σταθµό εργασίας 1   
Formatted χωρητικότητα  (σε GB) ≥ 250   
Πρωτόκολλο SATA II   
Ταχύτητα περιστροφής (σε  rpm) ≥ 7200   
Μέγεθος cache (ΜΒ) ≥ 8   
Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου:    
FDD 3.5’’(1.44ΜΒ) NAI   
Μονάδα οπτικού δίσκου DVD :    
Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   
Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   
Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 48X   
Μονάδα  επανεγγράψιµου οπτικού δίσκου 
DVDRW : 

   

Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI NAI   
Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16X   
Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 40X   
Dual Layer ΝΑΙ   
Ταχύτητα εγγραφής +R/-R ≥ 18X/18X   
ΠΟΝΤΙΚΙ    
Τύπος Οπτικό    
Microsoft συµβατό ΝΑΙ   
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ     
Αριθµός πλήκτρων  ≥ 101   
Τύπος QWERΤY µε µόνιµη αποτύπωση 
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο 

ΝΑΙ 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
Windows Vista Business Ελληνικά. Academic 
Volume Licensing  

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
≥ 3 χρόνια   

Οθόνη TFT     
Τεχνολογίας TFT                      ΝΑΙ   
Μέγεθος διαγωνίου ≥ 19’’   
Έγχρωµη ΝΑΙ   
Ανάλυση  ≥ 1280 X 1024    
Συχνότητα ανάλυσης στη µέγιστη ανάλυση (Hz) ≥ 75   
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Βήµα Κουκίδας ≤ 0,294 mm   
Συχνότητα σάρωσης οριζόντια ≥ 25-80 KHz   
Συχνότητα σάρωσης  κατακόρυφη ≥ 48-75 Hz   
Γωνία προβολής (H/V) ≥ 160/160  µοίρες   
Αντίθεση ≥600:1   
Φωτεινότητα ≥300   
Χρόνος απόκρισης ≤ 8 msec   
Έξοδος αναλογική D-15Sub ΝΑΙ   
Έξοδος ψηφιακή DVI ΝΑΙ   
Ενσωµατωµένα ηχεία ΝΑΙ   
Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, TCO 03   
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ≥ 3 χρόνια   

Α/Α: 45 ΕΙ∆ΟΣ: Scanner 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σύνδεση  
 

USB 2.0 καλώδιο το 
οποίο θα παρέχεται µε τη 
συσκευασία του scanner 

  

Μέγιστη Ανάλυση:  
 4800 x 9600 dpi   

Ταχύτητα Προεπισκόπησης  
 7-8 ''   

Ζοοm 
 10 έως 2400%   

∆ιαστάσεις σάρωσης  
 216 x 311 mm   

Εγγυηση  
 >=1 χρόνο   

Α/Α: 46 ΕΙ∆ΟΣ: Μηχάνηµα Φαξ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Μελανοταινία / Τόνερ Cartridge   

Ταχύτητα Εκτύπωσης >=6 ppm   

∆ιαχείριση Χαρτιού A4   

Πλάτος Σάρωσης 208 mm   

Ευκρίνεια έως 8 pix x 7.7 lines/mm   

∆ιαβαθµίσεις Γκρί 256 επίπεδα   

Ανοικτή Συνοµιλία Ναι   

Ασύρµατο Τηλέφωνο ΝΑΙ   

Αυτόµατος Τηλεφωνητής ΝΑΙ   

Τηλεφωνικός Κατάλογος >=100 µνήµες   

Οθόνη LCD ΝΑΙ   

Οθόνη LCD (φορητού) ΝΑΙ   

Αναγνώριση Καλούντος Ναι   

∆ιαδοχική Πολλαπλή Αποστολή Ναι   

Συµβατότητα ITU-T GROUP3   

Ταχύτητα Μεταβίβασης 6 sec/page   

Σύστηµα Συµπίεσης MH/MR/MMR   

Μνήµη Εγγράφων >=60 σελίδες   

Χωρητικότητα Χαρτιού >=100 φύλλα   

Τροφοδότης Εγγράφων >=20 φύλλα   

∆υνατότητα Εγγραφής Όχι   

∆ιόρθωση Λαθών Ναι   

Λειτουργία Ανάκτησης Ναι   

Φωτοαντιγραφικό Ναι   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 18
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ταχύτητα Φωτογράφησης Όχι   

Σµίκρυνση Φωτογράφησης Όχι   

Μεγέθυνση Φωτογράφησης Όχι   

Τρόπος Κλήσης Τονικό   

Πλήκτρο Πλοήγησης Ναι   

Ηλεκτρονική Ρύθµιση Έντασης Ναι   

Α/Α: 48 ΕΙ∆ΟΣ: Υπολογιστής Desktop 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μητρική Asus P5L-MX s775 LGA 
ή αντίστοιχη   

Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo 6420 ή 
αντίστοιχος   

Μνήµη 512MB DDR2 DIMM PC2 
4200 533   

Σκληρός ∆ίσκος 320 GB SATA   

Οπτικά Μέσα DVD-RW Samsung Sata 
ή αντίστοιχος   

Λειτουργικό Σύστηµα Windows Vista Home 
Basic GR   

Οθόνη TFT 17''   

Πληκτρολόγιο Απλό   

Ποντίκι Οπτικό   
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