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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Αριθµ. Πρωτ. : 110/Μ/09 
 

Μυτιλήνη, 15 Ιανουαρίου 2009 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 6 Φεβρουαρίου 
2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος 
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο, θα διεξάγει 
πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας εξοπλισµού δικτύου (switch) µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά (Απόφαση 
Ειδικού Επταµελούς Οργάνου του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας  14/12.11.2008, θέµα 10ii), στα 
πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δια της χρηµατοδότησης του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.», κωδικός 
έργου 1512 για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους : 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙ∆ΟΣ 

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού δικτύου (switch) µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα 
µε τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β΄ της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται έως του ποσού των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(7.350,00€) συµπεριλαµβανοµένου 13%  Φ.Π.Α.  

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα αναφερόµενα στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β΄ της παρούσας προκήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µια (1) πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα, 
στις 16 Ιανουαρίου 2009.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου (www.aegean.gr/rc) στις 16 Ιανουαρίου 2009.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ και Επιµελητήριο Χίου) 
στις 16 Ιανουαρίου 2009.  
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του προµηθευτή  θα 
υπογραφεί  σύµβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος 
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο (Φωστίνη 31, 
82100), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Κυριάκο Κλήµη, τηλ. : 
22710-35442, fax : 22710-35499, email: kklim@aegean.gr. 

 Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2009 
και ώρα 15:00.  

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται στα γραφεία της Γραµµατείας 
του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη Χίο 
(Φωστίνη 31), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον αρµόδιο υπάλληλο κ. Κυριάκο Κλήµη, τηλ. 
: 22710-35442, fax : 22710-35499, email: kklim@aegean.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., 
στα γραφεία της Γραµµατείας του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής των 
Επιστηµών της ∆ιοίκησης, Φωστίνη 31 στη Χίο, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που θα συσταθεί 
ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Έρευνας στα Α.Ε.Ι όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996, που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994. 

2. Την Κ.Α./679/22.08.1996, (ΦΕΚ Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996) 
3. Τις διατάξεις του Π.∆ 118 (ΦΕΚ Α΄Αρ. φύλλου 150/10.07.2007)  
4. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 
139/27.06.97) και που ασχολούνται µε την παραγωγή, προµήθεια, εµπορία συναφών µε το αντικείµενο 
της προκήρυξης ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους δικαιολογητικά συµµετοχής, 
θα ζητηθούν όµως - µετά την αποστολή έγγραφης ανακοίνωσης -  από τον αναδειχθέντα προµηθευτή 
τα κάτωθι δικαιολογητικά και οφείλει να προσκοµίσει εντός είκοσι (20) ηµερών : 

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της άνω ανακοίνωσης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
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αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
ανακοίνωσης.  

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 

Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 

1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του 
υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

 
12. 2 Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη 
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, µπορεί να αποστέλλονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, τα γραφεία του Τµήµατος Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Χίο, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι στις 5 
Φεβρουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 π.µ.,  και θα έχουν την κάτωθι µορφή:  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.», ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 1512  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 110/Μ/09/15.01.2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :6.2.2009 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα 
αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Α)  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β)  Ο πλήρης τίτλος του Ειδικού Λογαριασµού, που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Γ)  Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης. 
∆)  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
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 
προµηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
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Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαµβάνεται 
υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία τοποθετούνται τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,  καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στις ενότητες  «Προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» και 
«Στοιχεία προµηθευτών» της παρούσας προκήρυξης. Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των 
παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων 
των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα 
φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των 
στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω 
(π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). Σε 
περίπτωση 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.  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψηφίους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος οφείλει να σηµειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον 
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του υποψηφίου. 

• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται 
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  

 
Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς 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 υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονοµική 
τους προσφορά. 
 
13.1. Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς 

Προσφορές µπορούν να υποβληθούν σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον 
Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
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α.  Συµπληρωµένους τους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες συµµόρφωσης) που 
υπάρχουν στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις 
που αναφέρονται σ’ αυτούς.  

β.  Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας προκήρυξης µε τους κωδικούς και την 
περιγραφή κάθε εξαρτήµατος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ 
(πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές). 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της αρχικά στα 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 υποψήφιοι.  
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά µε, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση. Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
 
Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών µε τη λέξη ΝΑΙ ή µε 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια 
αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη 
«ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη ικανοποίηση του 
κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. ∆εν επιτρέπονται µονολεκτικές απαντήσεις της 
µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ. 
 
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους 
µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση 
προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη 
«ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
 
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων 
τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή 
του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων 
προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της 
σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων 
τους, αν είναι ογκώδη.  
 
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το καθένα 
ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο 
των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται 
σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 
έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 
 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό 
µέσο (CD, DVD ή άλλο) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των 
πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο µε 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο. 
 
13.2. 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 για τα είδη που 
προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα που έχει ο υποψήφιος να παράσχει τη 
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συγκεκριµένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κ.λ.π.) σήµερα και για µια 10ετία από την 
προµήθεια. 
 
Για τον λόγο αυτό ο προµηθευτής θα πρέπει εντός της τεχνικής του προσφοράς να καταθέσει: 

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

2. Υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως, δήλωση - εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 
συντήρησης των προσφερόµενων ειδών, µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος για τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για περίοδο 
τουλάχιστον αυτή που αναφέρεται στους πίνακες συµµόρφωσης. Αν δεν αναφέρεται ειδικά 
περίοδος εγγύησης, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσφέρει αρχικό διάστηµα εγγύησης - 
δωρεάν συντήρησης αυτό που προβλέπεται κατ΄ είδος στον πίνακα συµµόρφωσης της 
παρούσας. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, 
αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της.  

3. Κατά το διάστηµα εγγύησης – δωρεάν συντήρησης, ο υποφήφιος είναι υπεύθυνος για την 
χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος που 
παρουσιάζεται στον εξοπλισµό (στα έξοδα περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής και αµοιβής προσωπικού και µεταφοράς εξοπλισµού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγµένα 
προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη 
σχεδίαση. 

4. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 
επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο υποψήφιος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και 
αµεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν 
συντήρησης, µε νέα ηµεροµηνία έναρξης, την ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων µερών. 

5. Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή τµήµατος 
αυτού, η συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης 
- δωρεάν συντήρησης επαναρχίζει από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 

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

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

II. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.  

III. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο υποψήφιος υποχρεούται να διατηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην 
προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

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

V. Ο υποψήφιος οφείλει επίσης να τεκµηριώσει πώς θα εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

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

 
13.3. Στοιχεία υποψηφίων προµηθευτών 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν, ως ξεχωριστό τµήµα της τεχνικής προσφοράς τους και τα 
παρακάτω: 

• Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες 
ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισµένης 
αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόµενων προϊόντων και 
η συµµόρφωσή τους µε τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα οποία πρέπει να πληρούν. 

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

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

 
13.4. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς οι 
οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας. Στους πίνακες 
οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των προσφεροµένων προϊόντων, καθώς 
και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, 
θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει 
ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν 
την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η 
τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
αποτέλεσµα. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο (CD, DVD ή άλλο)  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 στο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο µε εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται 
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας, πριν την λήξη της, 
κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά 
τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 
 
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ  

Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, 
οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

16.1. Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισµού, παρουσία των προµηθευτών ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, αν 
αυτοί το επιθυµούν. 
 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
16.2. ∆ιαδικασία αποσφράγισης  

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

1. Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους 
υποφακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. 

2. Αριθµούνται και  µονογράφονται οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. 

3. Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, αριθµούνται και  µονογράφονται δε από 
την Επιτροπή όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά 
φυλλάδια.  

4. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.  

5. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση 
της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών (Aπόφαση 
Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας 192/19.07.2007, θέµα 8.B.v). 

6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων στο 
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 
16.3. Μέθοδος αξιολόγησης  

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω :  

• Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση 
και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 
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• Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών, όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

• Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά 
ορίζεται διαφορετικά.  

• Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισµού 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης µε ειδικά 
αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για 
παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ 
µέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις.  

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

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

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

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

• Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς ανά 
είδος.  

• Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσµα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

• Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, 
γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
προκήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Ειδικού Λογαριασµού, µετά από σχετική 
γνωµοδότηση της επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
16.4. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

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

i) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης: 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

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

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

ii) Τεχνική Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υπόλοιπων προσφορών. 
iii) Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 
iv) Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση το λόγο Β/Κ. 

2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης µπορεί να απορρίψει 
ισχυρισµούς του προµηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην 
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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. 

 
16.5. Κατάταξη προσφορών και επιλογή συµφερότερης προσφοράς 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τον λόγο Β/Κ. Συµφερότερη 
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η συνολική βαθµολογία της 
προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς. 
 
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία προσφορές, αυτές 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας. 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως  προµηθευτής, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος. 
 
16.6. Υπολογισµός βαθµού Β (Τεχνική αξιολόγηση) 

Ο βαθµός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι το άθροισµα 
των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας ή υποοµάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi), επί τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται στον Πίνακα της επόµενης 
παραγράφου (Οµάδες κριτηρίων – κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης). 
 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 
βαθµούς. 
 
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς 
όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία της κάθε 
οµάδας είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 
 
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως και 110 βαθµούς. 
 
Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς και, όταν από 
την προκήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 
 

16.7. 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 προσφεροµένων ειδών µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της προκήρυξης 

70% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 Ποιότητα και όροι εγγύησης καλής λειτουργίας / δωρεάν 
συντήρησης 20% 

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

10% 

ΣΥΝΟΛΟ       ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 30% 
ΣΥΝΟΛΟ       Α+ Β ΟΜΑ∆ΩΝ 100% 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1.  Κατακύρωση 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας µπορεί µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισµού να εγκρίνει την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.  

Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθορισµένου από την προκήρυξη, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον υποψήφιο. 

Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή θα γίνεται µετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση του 
Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού και 
ανακοινώνεται µε έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εµπροθέσµως προσφορά. Κανένας από τους 
υποψηφίους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε 
περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε 
δικαιώµατος για κατακύρωση. 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννοµου 
συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 
µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρη την 
διαπραγµάτευση, ή να την αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτήν, µόνον εφόσον υπάρχουν 
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   
 

17.2.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύµβασης 

Στον υποψήφιο, στον οποίο έγινε προσωρινή κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, µε την οποία ζητούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας προκήρυξης.  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του υποψηφίου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, ακολουθεί δε απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον αναδειχθέντα προµηθευτή. Η 
ανακοίνωση περιλαµβάνει επίσης τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Περιγραφή είδους. 
• Την τιµή. 
• Τον τόπο προορισµού.  
• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της προκήρυξης. 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
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• Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα.  

Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται  να προσέλθει  σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
Ο προµηθευτής  µπορεί  να προσέλθει  για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται 
πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα 
ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.  
 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Ειδικού Λογαριασµού 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/10.07.2007), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (επιβολή παραβόλου για 
το παραδεκτό άσκησης ένστασης) και το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα.  
 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

19.1.  Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά πληρωµής - Κρατήσεις  

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% 
της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και µετά την έκδοση των τιµολογίων του 
ιδίου, και αφού προσκοµισθούν στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007): 

Α.  Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 
Β. Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  

Τον προµηθευτή δεν βαρύνει καµία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% (προµήθεια ειδών) 
που επιβάλλει ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  επί της καθαρής (προ 
Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 
19.2. Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα τα γραφεία 
του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Χίο, σε χώρους 
που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας. 
 
Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον 
προµηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

20.1. Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα γραφεία του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Χίο, σε χώρους που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας.  Η 
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παράδοση των ειδών θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών και σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου που θα υποβάλει ο προµηθευτής στην προσφορά του. 

 
20.2. Παραλαβή 

Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα 
µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον  ανακηρυχθέντα  προµηθευτή.   
 
Ο κάθε προµηθευτής, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση εξοπλισµού, που θα παραληφθεί. 
 
Η παράδοση θα γίνει από τον προµηθευτή, σύµφωνα µε πίνακα παράδοσης των ειδών της σύµβασης, 
που θα επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την 
κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω: 
 

21.1. Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 

Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον προµηθευτή ή όπως αυτή καθορίζεται στην τεχνική προσφορά του. Αν παρέλθει η 
συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που οφείλονται στον προµηθευτή, 
τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και 
µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
 
21.2. Έκπτωση προµηθευτή 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου 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 προκήρυξης. 
 
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο προµηθευτής και ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά ∆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 
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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 23 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

23.1.  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και 
του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
23.2.  Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
23.3.  Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
Επισυνάπτονται: 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. 
 
 

Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 
 

Χρυσή Βιτσιλάκη 
 Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 

 Πανεπιστηµίου Αιγαίου
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όπως στους Πίνακες Συµµόρφωσης. 
 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και 
υποβολή των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, 
εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε 
πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά 
την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 
 
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. 
 
 

Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
 ∆ιαµεταγωγεας δικτύου 
(network  switch)       

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ένας (1)       

1.1 

∆ιάρθρωση ενιαίου επεκτάσιµου 
σασί (modular rack mount 
chassis) NAI     

1.2 
Ενσωµατωµένη θύρα διαχείρισης 
RS-232C DB-9 console port NAI     

1.3 
Τουλάχιστον 12 υποδοχές 
επέκτασης (Bays) NAI     

1.4 

Υποστήριξη για κάρτες 
επέκτασης τεχνολογίας 
10/100/1000Τ & 10Gbit NAI     

1.5 

Υποστήριξη για µεγίστη 
διάρθρωση > 288 θύρες 1000-Τ 
ή 288 mini-GBIC NAI     

1.6 

Υστέρηση διαµεταγωγής  
πακέτων (latency 1000Mbit for 
64 byte packets (fifo) <3.7 µs NAI     

1.7 

Υστέρηση διαµεταγωγής  
πακέτων (latency 10Gbit for 64 
byte packets (fifo) <2.1 µs NAI     

1.8 
Χωρητικότητα διαµεταγωγής & 
δροµολόγησης > 570 Gbps NAI     

1.9 

Χωρητικότητα πλέγµατος 
διαµεταγωγής (switch fabric) > 
690 Gbps NAI     

1.10 
Υποστήριξη για 4 θυρίδες 
υποδοχής τροφοδοτικών (Power NAI     
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Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

supply slots) 

1.11 
∆υνατότητα για εν θερµό 
αντικατάσταση τροφοδοτικών NAI     

1.12  Εγγύησή “lifetime” NAI     
  Εγκατεστηµένη ∆ιάρθρωση       

1.13 
Εγκατεστηµένες τουλάχιστον 20 
θυρες 100/1000T NAI     

1.14 
Εγκατεστηµένες τουλάχιστον 4 
θύρες για SFP (mini-Gbic) NAI     

1.15 

Εγκατεστηµένος τουλάχιστον 1 
οπτικός ποµποδέκτης 
(transceiver) SX-LC mini-Gbic NAI     

1.16 
Εγκατεστηµένες τουλάχιστον 24 
θύρες 10/100/1000 PoE NAI     

1.17 

Εγκατεστηµένο τροφοδοτικό/α > 
870 watt και επαρκές για την 
προτεινόµενη διάρθρωση NAI     

  Πρότυπα       

1.18 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1591 
DNS (client) NAI     

1.19 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο HTML and 
telnet management NAI     

1.20 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.1D MAC Bridges NAI     

1.21 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 802.1p 
Priority NAI     

1.22 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.1Q VLANs NAI     

1.23 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 802.1s 
Multiple Spanning Trees NAI     

1.24 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 802.1v 
VLAN classification by Protocol 
and Port NAI     

1.25 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.1w Rapid Reconfiguration of 
Spanning Tree NAI     



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
ΈΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
∆ΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.»   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 1512  

 
Σελίδα 17 από 24 

Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.26 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.3ad Link Aggregation 
Control Protocol  NAI     

1.27 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.3af Power over Ethernet NAI     

1.28 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 802.3x 
Flow Control NAI     

1.29 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 768 
UDP NAI     

1.30 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 783 
TFTP Protocol (revision 2) NAI     

1.31 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 792 
ICMP NAI     

1.32 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 793 
TCP NAI     

1.33 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 826 
ARP NAI     

1.34 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 854 
TELNET NAI     

1.35 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 868 
Time Protocol NAI     

1.36 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 951 
BOOTP NAI     

1.37 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1058 
RIPv1 NAI     

1.38 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1350 
TFTP Protocol (revision 2) NAI     

1.39 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1519 
CIDR NAI     

1.40 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1542 
BOOTP Extensions NAI     
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Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.41 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2030 
Simple Network Time Protocol 
(SNTP) v4 NAI     

1.42 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2131 
DHCP NAI     

1.43 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2453 
RIPv2 NAI     

1.44 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3046 
DHCP Relay Agent Information 
Option NAI     

1.45 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4675 
RADIUS VLAN & Priority NAI     

1.46 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1981 
IPv6 Path MTU Discovery NAI     

1.47 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2460 
IPv6 Specification NAI     

1.48 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2461 
IPv6 Neighbor Discovery NAI     

1.49 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2462 
IPv6 Stateless Address Auto-
configuration NAI     

1.50 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2463 
ICMPv6 NAI     

1.51 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2710 
Multicast Listener Discovery 
(MLD) for IPv6 NAI     

1.52 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3019 
MLDv1 MIB NAI     

1.53 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3513 
IPv6 Addressing Architecture NAI     

1.54 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3596 
DNS Extension for IPv6 NAI     

1.55 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4022 
MIB for TCP NAI     
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Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.56 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4113 
MIB for UDP NAI     

1.57 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4251 
SSHv6 Architecture NAI     

1.58 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4252 
SSHv6 Authentication NAI     

1.59 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4253 
SSHv6 Transport Layer NAI     

1.60 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4254 
SSHv6 Connection NAI     

1.61 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4293 
MIB for IP NAI     

1.62 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4419 
Key Exchange for SSH NAI     

1.63 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 4541 
IGMP & MLD Snooping Switch NAI     

1.64 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1213 
MIB II NAI     

1.65 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1493 
Bridge MIB NAI     

1.66 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1724 
RIPv2 MIB NAI     

1.67 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1850 
OSPFv2 MIB NAI     

1.68 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2021 
RMONv2 MIB NAI     

1.69 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2096 
IP Forwarding Table MIB NAI     

1.70 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2613 
SMON MIB NAI     

1.71 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2618 
RADIUS Client MIB NAI     
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Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.72 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2620 
RADIUS Accounting MIB NAI     

1.73 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2665 
Ethernet-Like-MIB NAI     

1.74 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2668 
802.3 MAU MIB NAI     

1.75 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2674 
802.1p and IEEE 802.1Q Bridge 
MIB NAI     

1.76 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2737 
Entity MIB (Version 2) NAI     

1.77 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2787 
VRRP MIB NAI     

1.78 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2863 
The Interfaces Group MIB NAI     

1.79 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2925 
Ping MIB NAI     

1.80 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.1AB Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) NAI     

1.81 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2819 
Four groups of RMON NAI     

1.82 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3176 
sFlow NAI     

1.83 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο ANSI/TIA-
1057 LLDP Media Endpoint 
Discovery NAI     

1.84 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο 
SNMPv1/v2c/v3 NAI     

1.85 
Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο XRMON NAI     

1.86 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 3101 
OSPF NSSA NAI     
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Α/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.87 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2474 
DiffServ Precedence, 8 
queues/port NAI     

1.88 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2597 
DiffServ Assured Forwarding 
(AF) NAI     

1.89 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2598 
DiffServ Expedited Forwarding 
(EF) NAI     

1.90 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο IEEE 
802.1X Port Based Network 
Access Control NAI     

1.91 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 1492 
TACACS+ NAI     

1.92 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο RFC 2866 
RADIUS Accounting NAI     

1.93 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο Secure 
Sockets Layer (SSL) NAI     

1.94 

Υποστήριξη για 
τεχνολογία/πρότυπο 
SSHv1/SSHv2 Secure Shell NAI     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Π.χ. Νο 1 
προκήρυξης 

Π.χ. περιγραφή προσφερόµενου 
είδους  

Π.χ. ποσότητα 
προσφερόµενου είδους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ)

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ΣΥΝΟΛΑ        
 


