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Αξηζκ. Πξση. :  815 /Μ/09 

Μπηηιήλε, 15 Απξηιίνπ 2009 
  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ (θαζίζκαηα εξγαζίαο) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Π.Μ.. ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζαο γλσζηνπνηεί φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή», 
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα δίδαθηξα 
ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηηο 26 Μαΐνπ 2009, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζην Γξαθείν 
ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Κ.. ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, ζηε Κπηηιήλε, ζα δηεμάγεη πξφρεηξν 
δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο επίπισλ (θαζίζκαηα εξγαζίαο) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (Απφθαζε Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο, 19/10.02.2009, 
ζέκα 10.i), θαη ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο : 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΓΟ 
Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ (θαζίζκαηα εξγαζίαο) κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα 

κε ηνλ Πίλαθα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β΄ ηεο παξνχζαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ επξψ 
θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηψλ (4.424,78€), πιένλ ηνπ 13% Φ.Π.Α, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
πεληαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε  επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηψλ (575,22€), ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο 
δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00€), γηα ηελ πξνκήζεηα επίπισλ (θαζίζκαηα εξγαζίαο), ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ ζπλνπηηθφ πίλαθα εηδψλ θαη φπσο αλαιπηηθά απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Β κέξνπο: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

  Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 Κάζηζκα Γξαθείνπ Σξνρήιαην Υσξίο Μπξάηζα 55 5.000,00€ 

2 Κάζηζκα Γξαθείνπ Σξνρήιαην Με Μπξάηζα 4 

 
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
«Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή» ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
Σα αλαθεξφκελα ζηνλ Πίλαθα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κηα (1) παλειιήληαο θπθινθνξίαο νηθνλνκηθή 
εθεκεξίδα ζηηο 15 Απξηιίνπ 2009.  
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Σν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
(www.aegean.gr), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 
Έξεπλαο (www.aegean.gr/rc) ζηηο 15 Απξηιίνπ 2009. 
 
Σν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα ελεκέξσζε ζηα Δπηκειεηήξηα (ΔΒΔΑ & Δπηκειεηήξην Υίνπ) 
ζηηο 15 Απξηιίνπ 2009. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΜΒΑΗ 
Κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο θαη ηνπ πξνκεζεπηή  ζα ππνγξαθεί  
ζχκβαζε.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Αληίηππα ηνπ ηεχρνπο ηεο πξνθήξπμεο απηήο δίλνληαη  ζηα γξαθεία απφ ηα γξαθεία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κπηηιήλε, θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Θνληνχ Αιεμάλδξα, (ηει.: 22510-36700, 
email: alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο δίλνληαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο (Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Θηήξην Γηνίθεζεο, 
81100 Κπηηιήλε), απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θα Θαβαθιή Εαραξψ (ηει.: 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr. , fax : 22510-36709). 

 
Δηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο  θ.θ. Υησηέιιε Γαβξηήι θαη Γήκνπ Ησάλλε (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) θαη 
ψξεο 9:00 π.κ. κε 20:00 κ.κ. (ηει.  : 22710-36430, fax : 22710-36409), email: gahi@geo.aegean.gr  
θαη jdimou@geo.aegean.gr αληίζηνηρα)  

 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη ηελ 10ε  Μαΐνπ 2009 θαη 
ψξα 14:00.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 26 Μαΐνπ 2009, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζηα γξαθεία 
ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Κ.. ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, Ιφθνο Παλεπηζηεκίνπ, ζηε Κπηηιήλε, 
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πνπ ζα ζπζηαζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηνπ 
Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
Ο πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 432/81 πεξί ζχζηαζεο Δηδηθψλ Ινγαξηαζκψλ Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ζηα 
Α.Δ.Η φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 679/22.08.1996, πνπ 
εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2233/1994. 

2.  Σελ Θ.Α./679/22.08.1996, ΦΔΘ Β΄ Αξ. θχιινπ 826/10.09.1996.  

3. Σηο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 
Έξεπλαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Φπζηθά Πξφζσπα ή Λνκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 (ΦΔΘ Α’ 
139/27.06.97) θαη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, πξνκήζεηα, εκπνξία επίπισλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

http://www.fme.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/rc
mailto:alkon@aegean.gr
mailto:gahi@geo.aegean.gr
mailto:jdimou@geo.aegean.gr


ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο επίπισλ (θαζηζκάηα εξγαζίαο). 
Υξεκαηνδόηεζε από πόξνπο ηνπ ΜΠ «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή»  
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 
ειίδα 3 από 17 

Οη ππνςήθηνη δελ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
ζα δεηεζνχλ φκσο - κεηά ηελ απνζηνιή έγγξαθεο αλαθνίλσζεο -  απφ ηνλ αλαδεηρζέληα πξνκεζεπηή 
ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο άλσ αλαθνίλσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
αλαθνίλσζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ 
Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
12.1. Σξόπνο θαη γιώζζα ζύληαμεο 
Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1. Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηερληθνχο φξνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 
πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

2. Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

12.2. Σξόπνο ππνβνιήο – Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε 
πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο φζσλ επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε, κέρξη ηηο 25 Μαΐνπ 2009, εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 15:00 θαη ζα έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή :  
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ΠΡΟΦΟΡΑ «ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»  
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΠΛΧΝ (θαζίζκαηα εξγαζίαο)  
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Μ.Π.. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ Μ.Π.. «ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ 
ΓΔΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ : 815/Μ/09/15.04.2009 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ :26.05.2009 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Σν έλα 
αληίηππν θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε 
πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 
Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ, πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
Γ) Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
Γ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο επίπισλ (θαζηζκάηα εξγαζίαο). 
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Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. 
 
ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη 

ππφςε. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 
θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 
 

 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο ελφηεηεο «Σερληθή Τπνζηήξημε – Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» θαη «ηνηρεία 
πξνκεζεπηψλ» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ 
εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο  νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ.), ζα θέξνπλ 
ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ 
(π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55, θ.ν.θ.). ε 
πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ 
ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  
 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ 
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςεθίνπο ζα 
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηόηε ν ππνςήθηνο νθείιεη λα ζεκεηώλεη επ’ 
απηώλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα δύλαηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη 
ζπλππνςήθηνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλνλ 
ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
 θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  
 
Δμσηεξηθά, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ 
θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλε ηφζν ηελ ηερληθή, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή 
ηνπο πξνζθνξά. 
 
13.1. Σξόπνο ππνβνιήο ηερληθήο πξνζθνξάο 
Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 
Πίλαθα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Κέξνπο Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη ππνςήθηνη 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
 
α.  πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (πίλαθεο ζπκκφξθσζεο) πνπ 

ππάξρνπλ ζην ΚΔΡΟ Β΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηνχο.  
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β.  πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 
παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο κε ηνπο θσδηθνχο θαη ηελ 
πεξηγξαθή θάζε εμαξηήκαηνο ΥΩΡΗ ΑΛΑΦΟΡΑ Δ ΣΗΚΔ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΛΟΚΗΚΑ 
(πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο). 

 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα βαζίζεη ηελ θξίζε ηεο αξρηθά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα.  

 
Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Πξνζθνξά κε, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ πεξαηηέξσ 
αμηνιφγεζε. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Σα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πξνδηαγξαθψλ κε ηε ιέμε 
ΛΑΗ ή κε ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ». Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα 
θξηηήξηα απηά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όπνπ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» δελ ππάξρεη 

ε ιέμε «ΛΑΗ» ή ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΖ ΤΛΘΖΘΖ, ε απάληεζε είλαη θαη πάιη ππνρξεσηηθή, αιιά ε κε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ δελ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. Γελ επηηξέπνληαη κνλνιεθηηθέο 
απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε» (NOTED), ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα, (COMPLIED) θ.ιπ. 
 
Δηδηθφηεξα, ε ζηήιε «ΑΠΑΛΣΖΖ» ησλ πηλάθσλ ζα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε αξηζκεηηθφ φξην εθφζνλ ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ ή ππνρξέσζε 
πξνζθέξεηαη ή αλαιακβάλεηαη απ΄ απηνχο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζπκπιεξσζεί κε ηελ έλδεημε 
«ΟΥΗ». ε πεξίπησζε πνπ κέλεη θελή ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη «ΟΥΗ». 
Σέινο, ζηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΚΠΖ» γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή ζε ζειίδα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 
ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ή εγγξάθσλ ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ή απνζαθελίδνπλ ηελ απάληεζή 
ηνπ ηεο ζηήιεο «ΑΠΑΛΣΖΖ». Οη παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα ζα γίλνληαη κε ηελ κνξθή αξηζκεκέλσλ 
πξνζζεθψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο καδί κε ην φλνκα ή ηνλ θσδηθφ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ηεο 
ζειίδαο θιπ. Οη ίδηνη θσδηθνί αξηζκνί ζα αλαθέξνληαη θαη ζηα εγρεηξίδηα ή ζε θσηνηππίεο ηκεκάησλ 
ηνπο, αλ είλαη νγθψδε.  
 
Σα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη φια ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα ζα πεξηέρνληαη ην θαζέλα 
μερσξηζηά ζε δηθφ ηνπ αξηζκεκέλν κε θσδηθφ παξάξηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφ επξεηήξην 
ησλ θσδηθψλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ παξαπνκπψλ. Αλ ππάξρεη αζάθεηα ή ανξηζηία, εξκελεχεηαη 
ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δελ ππνρξενχηαη λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν αλ ε παξαπνκπή πνπ ππάξρεη είλαη ιαλζαζκέλε. 
 
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ 
κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ή ησλ 
πηλάθσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν κε 
εθείλνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην έγγξαθν αληίηππν. 
 
13.2. Σερληθή Τπνζηήξημε – Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη αλαιπηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο γηα ηα 
είδε πνπ πξνζθέξεη. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν πξνκεζεπηήο λα 
παξάζρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θ.ιπ.) ζήκεξα θαη γηα κηα 5εηία απφ 
ηελ πξνκήζεηα. 
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη εληφο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο λα θαηαζέζεη 
ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνξξίςεσο,  

 
1. Γήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Αλ δελ 
αλαθέξεηαη εηδηθά πεξίνδνο εγγχεζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη αξρηθφ 
δηάζηεκα εγγχεζεο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 
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παξαιαβήο ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε 
πεξίνδν εγγχεζεο, απηφ ζα ιεθζεί ζεηηθά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ.  

2. Θαηά ην δηάζηεκα εγγχεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 
απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα ζεξαπεία θάζε ειαηηψκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε (ζηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 
ακνηβήο πξνζσπηθνχ θαη κεηαθνξάο ησλ εηδψλ), εθηφο εάλ απηφ απνδεδεηγκέλα πξνέξρεηαη 
απφ αηηία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ζθάικαηα ζηελ θαηαζθεπή, ηα πιηθά ή ηε ζρεδίαζε. 

3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο παξνπζηαζηνχλ επαλαιακβαλφκελεο βιάβεο 
ζε θχξηα κέξε ησλ εηδψλ, ηα νπνία νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή θξπκκέλα 
ειαηηψκαηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα 
ηα θχξηα απηά κέξε κε άιια θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. ηελ πεξίπησζε απηή αλαλεψλεηαη 
ε δηάξθεηα εγγχεζεο, κε λέα εκεξνκελία έλαξμεο, ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θχξησλ κεξψλ. 

 

Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ φια ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ 
είλαη : 

I. Δπηδηφξζσζε / αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ζα 
παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

 
II. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο, γεληθά.  

 
III. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. 
 

IV. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή δέζκεπζε πεξί εθπιήξσζεο ησλ 
παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ φξσλ εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 
V. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηξίηνπο 

(π.ρ. επίζεκνπο ζπλεξγάηεο, εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ή άιιν) πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, νθείιεη λα ην δειψζεη, θαζψο 
επίζεο λα ππνβάιεη θαη ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε ησλ ηξίησλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
αλάζεζε απηή. 

 
13.3. ηνηρεία Πξνκεζεπηώλ 
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, σο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα παξαθάησ: 
 

 Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. Δλψζεηο Υξεζηψλ, ISO, CCITT, ΔΙΟΣ, θιπ), αλαγλσξηζκέλεο 
αξκνδηφηεηαο, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 
ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά standards ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ. 

 
 Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO ή/θαη κε άιιν, ηζνδχλακν ή αλψηεξν 

απηνχ, πξφηππν πηζηνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 
είδνπο. 

 
 Πηζηνπνηεηηθφ ή αληίζηνηρεο ηζρχνο έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαζέλα απφ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε δηαζέηεη ζήκαλζε CE.  
 

13.4. Σξόπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Θάζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη 
νπνίνη ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΟ IΗΗ ηεο παξνχζαο. ηνπο πίλαθεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο 
θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. Πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θφζηνο, 
ζεσξείηαη φηη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη 
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αζάθεηεο σο πξνο ην θφζηνο, θξπθά θφζηε θ.ιπ. Οη πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκθαλίδνπλ 
ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κεηά απφ πηζαλέο εθπηψζεηο. 
 
Ζ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε 
ηηκή πνπ δίλεη ην επλντθφηεξν γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 

απνηέιεζκα. 
 
Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη ζε ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (CD, DVD ή άιιν) ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη κέζα 
ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ απνζεθεπηηθφ κέζν κε εθείλνπο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ ηα 

αλαγξαθφκελα ζην έγγξαθν αληίηππν ηεο πξνζθνξάο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, 
απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΙΜΔ  
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΩ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη 
δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο είλαη 13%, γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
16.1. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ  
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, αλ 
απηνί ην επηζπκνχλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Έξεπλαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξνθχςνπλ 

απνξξίςεηο πξνζθνξψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν 
ηεθκεξηψλεη ηελ απφξξηςε. 
 
16.2. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο  
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

1. Αξηζκείηαη, κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνπο 
ππνθαθέινπο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

2. Αξηζκνχληαη θαη  κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
3. Απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, αξηζκνχληαη θαη  κνλνγξάθνληαη δε απφ 

ηελ Δπηηξνπή φια ηα θχιια ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαηά θχιιν, εθηφο απφ ηα ηερληθά 
θπιιάδηα.  

4. Αθνινπζεί ηερληθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 
ζπλέρεηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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5. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ (Aπφθαζε 
Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο 192/19.07.2007, ζέκα 8.B.v). 

6. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ ζην 
δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  

 
16.3. Μέζνδνο αμηνιόγεζεο  
Κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ :  

 Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 
θαη νη θάθεινη κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

 Αθνινπζεί ηερληθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Οη φξνη ηεο πξνθήξπμεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ εθηφο αλ ξεηά 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  

 Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ νπνηνλδήπνηε φξν πνπ έρεη ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο κε εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο δχλαηαη θαη΄εμαίξεζε λα κελ απνθιείζεη πξνζθνξά ή ππνςήθην γηα 
παξάβαζε φξνπ πνπ δελ ηίζεηαη ξεηά επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο εθ 

κέξνπο ππνςεθίνπ, ζα επηθέξεη ζε βάξνο ηνπ φιεο ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. Δπίζεο ζηελ 
δηθαηνδνζία ηεο Δπηηξνπήο ππάγεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη ηνλ ππνςήθην, εάλ θξίλεη φηη 
δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν. 

 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη 
πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

 Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο θαηάηαμεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απφ ηελ θαιχηεξε έσο ηε ρεηξφηεξε.  

 Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο 
νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη 
ζθξαγηζκέλνη. 

 Αθνινπζεί νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ην ζηάδην ηεο 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

 Γίλεηαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αλά 
είδνο.  

 Πξνζθνξά ε νπνία ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Ο ππνςήθηνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, 
γεληθνχο θαη εηδηθνχο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 
πξνθήξπμεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, είηε 

ελψπηφλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 
16.4. Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο 
1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο: 

 είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
 παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο πξνθήξπμεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο 
απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

2. Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
απνξξηπηέεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 
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o Σερληθή Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ πξνζθνξψλ. 
o Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ πξνζθνξψλ. 
o Σειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην ιφγν Β/Θ. 

 
Θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνξξίςεη 
ηζρπξηζκνχο ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ ζηνηρεία 

πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

 
16.5. Καηάηαμε πξνζθνξώλ θαη επηινγή ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο 
Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηνλ ιφγν Β/Θ. πκθεξφηεξε 
πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ιφγν Β/Θ, φπνπ Β ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 
πξνζθνξάο θαη Θ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ίζνπο ιφγνπο Β/Θ, ζεσξνχληαη σο ίζεο. ε πεξίπησζε 
ηζνβαζκίαο φηαλ ν ίδηνο ιφγνο Β/Θ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απηέο 
θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο Σερληθήο Βαζκνινγίαο. 
 
Κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 
πξνθξίλεηαη σο  πξνκεζεπηήο, ν πξψηνο ζε θαηάηαμε ππνςήθηνο. 
 
16.6. Τπνινγηζκόο βαζκνύ Β (Σερληθή αμηνιόγεζε) 
Ο βαζκφο Β ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν Β = (βi * ζi), δειαδή είλαη ην άζξνηζκα 
ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο ή ππννκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (βi), επί ηνπο 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (ζi). Σα βi θαη ζi νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ (Οκάδεο θξηηεξίσλ – θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο). 
 
Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ βαζκνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 
βαζκνχο. 
 
Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο 
φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
 
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 
νκάδαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 
 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο θαη 110 βαζκνχο. 
 
Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, φηαλ απφ 
ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 
 

16.7. Οκάδεο θξηηεξίσλ –Κξηηήξηα ηερληθήο αμηνιόγεζεο 
Οη νκάδεο θξηηεξίσλ, ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θάζε νκάδαο θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 
βαξχηεηαο έρνπλ σο εμήο: 
 

ΟΜΑΓΑ Α΄ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Α.1 πκθσλία πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο 

60% 

Α.2 Πνηφηεηα ηνπ είδνπο θαη ζπκβαηφηεηα κε ηελ ηειεπηαία 

ηερλνινγία 
10% 
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ΟΜΑΓΑ Α΄ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΟ  ΟΜΑΓΑ Α΄ 70% 

ΟΜΑΓΑ Β΄ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Β.1 
Γηάξθεηα θαη φξνη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

25% 

Β.2 
Υξφλνο Παξάδνζεο 5% 

ΤΝΟΛΟ        ΟΜΑΓΑ Β΄ 30% 

ΤΝΟΛΟ        Α+ Β ΟΜΑΓΧΝ 100% 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

17.1.  Καηαθύξσζε 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κπνξεί κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ λα εγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 30% 
ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηελ πξνθήξπμε, απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή. 

ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο δχν πξνζθνξψλ σο ηζνδχλακσλ, ε επηινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απφθαζε ηνπ 
Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο.  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο κεηά απφ πξφηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαθνηλψλεηαη κε 
έγγξαθν ζε φινπο φζνπο ππέβαιιαλ εκπξνζέζκσο πξνζθνξά. Θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ έρεη 
δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα 
απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο δηθαηνχηαη, ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ 
ζπκθέξνληφο ηνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη’ απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη 
κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο πξνζθνξέο. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ 
δηαπξαγκάηεπζε, ή λα ηελ αλαβάιεη, είηε, ηέινο, λα ππαλαρσξεί απ’ απηήλ, κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

εμαηξεηηθά ζνβαξνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ πιήξσο ηηο ελέξγεηεο απηέο.   
 
17.2.  Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο – Αλάζεζεο – Τπνγξαθή ύκβαζεο 
ηνλ ππνςήθην, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, κε 
ηελ νπνία δεηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ αλαθνίλσζε 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία  : 
 

 Πεξηγξαθή είδνπο. 

 Σελ ηηκή. 

 Σνλ ηφπν πξννξηζκνχ.  

 Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα.  
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Ο  πξνκεζεπηήο  ζηνλ  νπνίν  θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη  ζε δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο  κπνξεί λα πξνζέιζεη  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα 
ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο 
απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη λα 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη 

πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα 
ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή.  
 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
Οη πξνζθπγέο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ  Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ 
- Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Έξεπλαο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 
150/Α/10.07.2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Λ.3377/2005 (επηβνιή παξαβφινπ γηα 
ην παξαδεθηφ άζθεζεο έλζηαζεο) θαη ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 2522/97 (ΦΔΘ 178/Α/97) αληίζηνηρα.  

 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  
19.1.  Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο - Κξαηήζεηο  
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ 
ηδίνπ, θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Θ. 150/Α/10.07.2007): 
 
Α.  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 
Β. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή  
 
Σνλ πξνκεζεπηή δελ βαξχλεη θακία θξάηεζε πιελ ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ 4% πνπ επηβάιιεη ην 
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο επί ηεο θαζαξήο (πξν Φ.Π.Α.) 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σξαπεδηθά ηέιε ή άιιεο επηβαξχλζεηο, επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
19.2. Δθηεισληζκόο – Φόξνη – Γαζκνί 
Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ, πνπ ζα παξαδψζεη, ειεχζεξα ζηνπο ρψξνπο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 
Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο θαη κεηαθνξηθά βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  

 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

20.1. Σόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 
Ωο ηφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ, ζηε Κπηηιήλε, ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο.  Ζ 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ πνπ ζα ππνβάιεη ν πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
 
20.2. Παξαιαβή 
Σελ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηα κέιε ηεο 
νπνίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή.   
Ο πξνκεζεπηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε επηηξνπή 
παξαιαβήο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πιήξε ζχλζεζε εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαιεθζεί. 
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Ζ παξάδνζε ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε πίλαθα παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο, 
πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζ΄ απηήλ θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΤΡΧΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο 
φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 
παξαθάησ: 
 
21.1. Κπξώζεηο κε ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ρξνληθά νξηνζεηείηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή ή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. Αλ παξέιζεη ε 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ επίπισλ γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηφηε 

ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα 
θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ επίπισλ, ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ε 
παξάδνζε θαη κέρξη 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο απηνχ. 
 
21.2. Έθπησζε πξνκεζεπηή 
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
πξνκεζεπηή, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη εγθαίξσο θαη 
εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
 
ε πεξίπησζε έθπησζεο πξνκεζεπηή, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο 
δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, θαηαβάιινληαο ην 
αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ζα πξνζπαζνχλ λα 
ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γηθαζηήξηα ηεο 
Κπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή Λνκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 
Διιεληθφ. 
 
Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε 
ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
23.1.  Δθρώξεζε ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ 
απηνχ/απηψλ θαη ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ - Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο. 
 
23.2.  Αλσηέξα βία 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 
ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Δηδηθφο 
Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
23.3.  Έιεγρνη Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ 
Διέγρνπ (ΔΓΔΙ). 
 
Δπηζπλάπηνληαη : 
ΜΔΡΟ Β΄ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  : ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 
 

Αληηπξύηαληο 

 

          Καζεγήηξηα 

      Υξπζή Βηηζηιάθε 

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
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ΜΔΡΟ Β : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Όπσο ζηνπο Πίλαθεο πκκφξθσζεο. 
Ζ νξγάλσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε κνξθή πηλάθσλ έγηλε γηα νκνηνκνξθία ζηε ζχληαμε θαη 
ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη, 
επνκέλσο, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο πίλαθεο ζπκπιεξσκέλνπο θαη κε 
πιήξεηο αηηηνινγήζεηο κέζσ παξαπνκπψλ ζε ζρεηηθά εγρεηξίδηα ή έγγξαθα. Απιή θαηάθαζε ή 
επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο κηαο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά 
ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ εκπεξηέρνληαη αλαθνξέο εκπνξηθώλ ζεκάησλ, δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο ή ηύπσλ ή αλαθνξέο νξηζκέλεο θαηαγσγήο ή παξαγσγήο, δύλαηαη λα 

πξνζθεξζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη ή ηζνδύλακνη. 

ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

Α/Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ/ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΛΤΗ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

1. Καζίζκαηα γξαθείνπ  ηξνρήιαηα ρσξίο κπξάηζα 
 

  

 
ΑΡ. ΜΟΝΑΓΧΝ: 55 

 

  

1.1 Γηαζηάζεηο έδξαο θαζίζκαηνο : πιάηνο 40 – 45 cm , 
βάζνο 38-42 cm   

ΛΑΗ   

1.2 Γηαζηάζεηο πιάηεο θαζίζκαηνο : χςνο  48 - 52 cm,  

πιάηνο 38 – 50 cm 

ΛΑΗ   

1.3 Κπξάηζα  OXI   
1.4 Κεηαιιηθφο ζθειεηφο βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά κε 

επνμεηδηθή βαθή θνχξλνπ  

ΛΑΗ   

1.5 Πεξηζηξεθφκελε βάζε κε 5 αθηίλεο θαη δηπινχο ηξνρνχο. ΛΑΗ   
1.6 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο θιίζεο πιάηεο  ΛΑΗ   
1.7 χζηεκα απμνκείσζεο χςνπο ( 10-11 εθ.) ΛΑΗ   
1.8 Δπέλδπζε έδξαο θαη πιάηεο κε βξαδχθαπζην χθαζκα 

πςειήο αληνρήο.  
ΛΑΗ   

1.9 ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο ηνπ 
θαζίζκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη ειαζηηθφ πιηθφ πάρνπο 
≥2cm. Σν πιηθφ απηφ, θαζψο θαη ε επέλδπζή ηνπ 
(ηαπεηζαξία) πξέπεη λα είλαη πδαηνδηαπεξαηά. Δπίζεο ε 

επέλδπζε δελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξή.  

ΛΑΗ   

1.10 Υξψκα πθάζκαηνο  επηινγήο ηεο ππεξεζίαο βάζε 
ρξσκαηνινγίνπ πνπ ζα πξνζθνκηζηεί καδί κε ηελ 
πξνζθνξά.    

ΛΑΗ   

1.11 Λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ θσηνγξαθία ΛΑΗ   
1.12 Κεηαθνξά, ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ζηηο ππνδεηρζείζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ΛΑΗ   

1.13 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
άλεπ ρξέσζεο επηζθεπή κεηά ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ 
θαζηζκάησλ , γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα κεραληθά 
– πιαζηηθά κέξε θαη νθείινληαη ζε αζηνρία πιηθψλ ή 

ζπλαξκνιφγεζεο παξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε. 

>=2 έηε   

2. Καζίζκαηα γξαθείνπ  ηξνρήιαηα κε κπξάηζα    
 ΑΡ. ΜΟΝΑΓΧΝ: 4    
2.1 Γηαζηάζεηο έδξαο θαζίζκαηνο : πιάηνο 40 – 45 cm , 

βάζνο 38-42 cm   
ΛΑΗ   

2.2 Γηαζηάζεηο πιάηεο θαζίζκαηνο : χςνο  48 - 52 cm,  

πιάηνο 38 – 50 cm 

ΛΑΗ   

2.3 Κπξάηζα  ΛΑΗ   



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο επίπισλ (θαζηζκάηα εξγαζίαο). 
Υξεκαηνδόηεζε από πόξνπο ηνπ ΜΠ «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή»  
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 
ειίδα 15 από 17 

2.4 Κεηαιιηθφο ζθειεηφο βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά κε 
επνμεηδηθή βαθή θνχξλνπ  

ΛΑΗ   

2.5 Πεξηζηξεθφκελε βάζε κε 5 αθηίλεο θαη δηπινχο ηξνρνχο. ΛΑΗ   
2.6 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο θιίζεο πιάηεο  ΛΑΗ   
2.7 χζηεκα απμνκείσζεο χςνπο ( 10-11 εθ.) ΛΑΗ   
2.8 Δπέλδπζε έδξαο θαη πιάηεο κε βξαδχθαπζην χθαζκα 

πςειήο αληνρήο.  

ΛΑΗ   

2.9 ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο ηνπ 
θαζίζκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη ειαζηηθφ πιηθφ πάρνπο 
≥2cm. Σν πιηθφ απηφ, θαζψο θαη ε επέλδπζή ηνπ 

(ηαπεηζαξία) πξέπεη λα είλαη πδαηνδηαπεξαηά. Δπίζεο ε 
επέλδπζε δελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξή. 

ΛΑΗ   

2.10 Υξψκα πθάζκαηνο  επηινγήο ηεο ππεξεζίαο βάζε 
ρξσκαηνινγίνπ πνπ ζα πξνζθνκηζηεί καδί κε ηελ 

πξνζθνξά.    

ΛΑΗ   

2.11 Λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ θσηνγξαθία ΛΑΗ  
 

 

2.12 Κεηαθνξά, ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηηο ππνδεηρζείζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ΛΑΗ   

2.13 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

άλεπ ρξέσζεο επηζθεπή κεηά ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ 
θαζηζκάησλ , γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα κεραληθά 
– πιαζηηθά κέξε θαη νθείινληαη ζε αζηνρία πιηθψλ ή 
ζπλαξκνιφγεζεο παξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε. 

>=2 έηε   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  : ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

 

  Α/Α  ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ 

1 Καζίζκαηα Γξαθείνπ Σξνρήιαηα 
Υσξίο Μπξάηζα 

55  
5.000,00 € 

2 Καζίζκαηα Γξαθείνπ Σξνρήιαηα 
Με Μπξάηζα 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο επίπισλ (θαζηζκάηα εξγαζίαο). 
Υξεκαηνδόηεζε από πόξνπο ηνπ ΜΠ «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή»  
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 
ειίδα 18 από 17 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔ 

 
 

Α/Α 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΓΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Θάζηζκα Γξαθείνπ ηξνρήιαην ρσξίο 
κπξάηζα, θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο XXX 

55 

2 Θάζηζκα Γξαθείνπ ηξνρήιαην κε κπξάηζα, 
θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο XXX 

4 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΤΝΟΛΟ 
(Υσξίο 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Με ΦΠΑ) 

1 π.ρ. Θάζηζκα γξαθείνπ,  
θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο 
ΥΥΥ 

     

       

ΤΝΟΛΑ      

 

 
 

 


