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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ. : 1893/Μ/09 

Μυτιλήνη, 9 Οκτωβρίου 2009 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου «Νέα ετήσια Σεµινάρια Επιµόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή» το 
οποίο αυτοχρηµατοδοτείται από τα δίδακτρα των εκπαιδευοµένων στα σεµινάρια, στις 23 Οκτωβρίου 
2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., θα διεξάγει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την 
προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή ανά είδος (Αποφάση Ειδικού Επταµελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
29/15.09.2009, Θέµα 12.ii) στα γραφεία του (Κτήριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου), στη Μυτιλήνη. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους : 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙ∆ΟΣ 
Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος, σύµφωνα µε τον Πίνακα 
Τεχνικών προδιαγραφών του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας. 
Προσφορές για τµήµα µόνο των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών 
ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (23.513,27€), πλέον του 13% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα τριών λεπτών (3.056,73€) και επιβαρύνει το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Τα αναφερόµενα στον πίνακα των υπό προµήθεια ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας 
προκήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/των µειοδότη/ ων θα 
υπογραφεί σύµβαση. Η διάρκειά της θα είναι µέχρι την λήξη του Έργου «Νέα ετήσια Σεµινάρια 
Επιµόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή». 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µία (1) πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα 
στις 9 Οκτωβρίου 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 9 Οκτωβρίου 2009.  
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To τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο Λέσβου), 
στις 9 Οκτωβρίου 2009.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Γραµµατεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Κοντού Αλεξάνδρα, τηλ. : 22510-36700, email: 
alkon@aegean.gr, fax : 22510-36709. Η προκήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά.  
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού είναι µέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2009 και 
ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Γραµµατεία του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, 
81100 Μυτιλήνη), από την αρµόδια υπάλληλο κα Καβακλή Ζαχαρώ (τηλ.: 22510-36716, email: 
zkavakli@aegean.gr, fax : 22510-36709). 
 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται, από ∆ευτέρα ως Παρασκευή, 
κατά τις εργάσιµες ώρες από τον κ. Γιαβρίµη Παναγιώτη (Τµήµα Κοινωνιολογίας Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, Ανδροµέδας 1 και Θεοφράστου, 81100 Μυτιλήνη), τηλ.: 22510-36554, email: 
giavrimis@soc.aegean.gr.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 : 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 679/22.8.1996, 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, Φ.Ε.Κ.  Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996,  
3. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού προµηθευτές, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα τους σε κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(ΕΟΧ).  
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ∆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 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 10 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον πρόχειρο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένες 
έγγραφες προσφορές έως τις 22 Οκτωβρίου 2009 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Κτήριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου) στη Μυτιλήνη.  
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 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, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2009 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 15:00 µ.µ. και θα έχουν την κάτωθι µορφή :  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 1893/Μ/09/09.10.2009 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 23 Οκτωβρίου 2009 

 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 
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.  
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. 
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 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 δεν 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. 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. 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 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 
συνυποψήφ οι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον 
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του υποψηφίου. 

 
      
ι      

       

 
• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται 

τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
 
Εξωτερικά, ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αλλά και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 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 
Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
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13.1.1. Μέρος Α΄: Στοιχεία εξοπλισµού 
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν 
επί ποινή αποκλεισµού: 
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 ΙΙ της παρούσας προκήρυξης µε τους κωδικούς και την 
περιγραφή κάθε εξαρτήµατος ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ 
(πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές). 

 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού 
προϊόντος, που προσφέρουν. 
 
Οι υποψήφιοι, εφόσον κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά 
τους, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής τους.  
Προσφορά, στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Όταν οι υποψήφιοι δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 
οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον υποψήφιο, υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία επιχειρηµατικής µονάδας, που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Επιβάλλονται δε οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 
 
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για 
την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των 
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/01.02.1995). 
 
13.1.2. Μέρος Β΄: 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 προσφερόµενα 
είδη. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα που έχει ο υποψήφιος να παράσχει τη 
συγκεκριµένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα και για µια 2ετία από την προµήθεια. 
Για το λόγο αυτό,  ο υποψήφιος θα πρέπει εντός της τεχνικής του προσφοράς να συµπεριλάβει : 
 

1. Βεβαίωση του ιδίου (ή του κατασκευαστικού οίκου του κάθε είδους) ότι θα µπορεί να 
επεµβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν εντός µιας 
εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες 
του, είτε µεταγενέστερα µε δαπάνες του 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 τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής 
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παραλαβής του εξοπλισµού. 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 υποψήφιος 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 τα είδη του διαγωνισµού είναι : 
 

i. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους 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 περιοχή εγκατάστασης των προµηθευόµενων ειδών, οφείλει να το δηλώσει, καθώς 
επίσης να υποβάλει και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση 
αυτή. 

 
13.1.3. Μέρος Γ΄: Στοιχεία Υποψηφίων 
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.  

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την κρίση της αρχικά σε ποιοτικά/ ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η 
επισύναψη φυλλαδίων από τον υποψήφιο, που παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα και όπου 
ενδείκνυται λειτουργικότητα του εξοπλισµού θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης.  
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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». 
 
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 που φέρει την 
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
13.2.  Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς, 
οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 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. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς και σε µαγνητικό µέσο (cd) το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής 
προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε 
εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου ως 
άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους υποψηφίους, το αργότερο δέκα (10) 
ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Ανακοίνωση 
επιλογής προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει, όµως, τον 
υποψήφιο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 
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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, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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 υποψηφίων 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 στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός 
Έρευνας µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
16.2. ∆ιαδικασία αποσφράγισης  
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

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

 Αριθµούνται και µονογράφονται οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. 
 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.  

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

 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. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

17.1.  ∆ιαδικασία 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία:  
 

1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση 
και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 

2. Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών (πίνακες συµµόρφωσης) η Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του υποψηφίου, οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν 
αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν 
έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 
ειδοποίηση. 

3. 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 ρητά 
επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή 
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υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση 
δικαιώµατος εκ µέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης 
στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει 
ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

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

5. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η 
προσφοράς που παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή.  

 
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 µόνον όταν 
ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, 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. 
 
17.2. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

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. 

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

 
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 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των υποψηφίων, των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
19.1.  Κατακύρωση 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - 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/ους µειοδότη/ες προµηθευτή/ες. 
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 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας.  
Η κατακύρωση γίνεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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 
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αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 
κατακύρωση. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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.   
 
19.2.  Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύµβασης 
Στον/ους υποψήφιο/ους, στον/ους οποίο/ους έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, µε την οποία ζητούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης. 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. 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
Ο/οι υποψήφιος/οι, στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται/νται να 
προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. 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 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. 
 
Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και του/των µειοδότη/ων που θα 
επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της  σύµβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται 
στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί 
καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, ούτε αυτά θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 
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Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
21.1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο/οι ανακηρυχθείς/εντες µειοδότης/ες προµηθευτής/ες υποχρεούται/νται να προσκοµίσει/ουν 
Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΜΕΡΟΥΣ Β’ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι την οριστική 
παραλαβή των ειδών και θα λήγει τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες µετά την παράδοση των ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον/ους προµηθευτή/ες θα γίνει µε την εξόφληση του 
100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της 
παρούσας και µετά την έκδοση των τιµολογίων του/ων ιδίου/ων και αφού προσκοµισθούν στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
 
Α.  Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. 

Β. Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  

Τον/τους προµηθευτή/ες δεν βαρύνει καµία κράτηση πλην της παρακράτησης φόρου 4% που 
επιβάλλεται επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) δαπάνης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 
τον/τους προµηθευτή/ες.  
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ∆ΑΣΜΟΙ 
Ο κάθε προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα σε 
εγκαταστάσεις του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, σε χώρους 
που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας. 
Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον/τους 
προµηθευτή/ες. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ 
24.1. Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται εγκαταστάσεις του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη σε χώρους που θα υποδειχθούν κατά την διάρκεια της προµήθειας. 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και του προµηθευτή. Ο κάθε 
προµηθευτής ειδοποιεί εγγράφως το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, πέντε (5) 
ηµέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 

 

24.2. Παραλαβή ειδών  
Την παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιήσει επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και τα 
µέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον/ους προµηθευτή/ες. 
 
Ο κάθε προµηθευτής, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η επιτροπή 
παραλαβής να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των ειδών που θα παραληφθεί. 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον κάθε προµηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί µέρος των 
ειδών του διαγωνισµού, σύµφωνα µε πίνακα παράδοσης των ειδών της σύµβασης, που θα 
επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
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Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του εκάστοτε προµηθευτή, συµπληρώνει πίνακα 
στον οποίο καταγράφεται το πλήθος, το είδος των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαµβάνονται. 
Ο πίνακας ειδών συµπληρώνεται σε 4 όµοια πρωτότυπα (ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον 
προµηθευτή και δύο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας) και υπογράφεται 
από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής µαζί µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών, το οποίο 
υπογράφεται σε ένα πρωτότυπο και του οποίου ο πίνακας ειδών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.  
 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο κάθε 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 : 
 
25.1. Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος 
Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον εκάστοτε προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση 
και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. Αν παρέλθει η 
συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται σε κάποιον από τους 
προµηθευτές, 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. 
 
25.2.  Έκπτωση προµηθευτή 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 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, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 
δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο κάθε προµηθευτής και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί 
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε 
την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η 
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
27.1  Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων  
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προµηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας. 
 
27.2.    Ανωτέρα βία  
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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 στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός 
Λογαριασµός Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
27.3. Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης, την Αρχή Πληρωµής και την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  
 
Επισυνάπτονται :  
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. 
 

Αντιπρύτανις 
 
 

Καθηγήτρια 
Χρυσή Βιτσιλάκη 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
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. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ    
 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 4    
1.1. Χαρακτηριστικά    
1.1.2. Τύπος: Portable ΝΑΙ   
1.1.3. Τεχνολογία:  3LCD   
1.1.4. Ελάχιστη Ανάλυση εικόνας :  1024 x 720 pixels   
1.1.5. Ελάχιστη Φωτεινότητα :  2.000   
1.1.6. Ελάχιστη Εστιακή Απόσταση :  <1,5 m   

1.1.7. Μέγιστη Εστιακή Απόσταση :  >10 m   
1.1.8. Μέγιστη ∆ιαγώνιος Οθόνης :  >250 inches   
1.1.9. Ελάχιστη ∆ιάρκεια Ζωής Λάµπας 

(ώρες) :  
3000 ώρες   

1.1.10. Ελάχιστη Εγγύηση Λάµπας  : 12 µήνες ή 1000 
ώρες 

  

1.1.11. Ελάχιστη Εγγύηση  1 έτος   
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ    
 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 10    
2.2. Χαρακτηριστικά    
2.2.1. Τεχνολογία Επεξεργαστή :  4 πυρήνων   
2.2.2. Ταχύτητα Επεξεργαστή :  >=2.66 GHz   
2.2.3. Λειτουργικό σύστηµα: Windows 

Vista business µε δυνατότητα 
δωρεάν αναβάθµισης σε 7 
professional  

ΝΑΙ   

2.2.4. Μέγεθος Μνήµης : 4 GB   
2.2.5. Τύπος Μνήµης :  DDR3   
2.2.6. Ταχύτητα Μνήµης :  1333 MHz   
2.2.7. Χωρητικότητα :  500 GB   
2.2.8. Maximum RPM :  7200 rpm   
2.2.9. Buffer Protection Σκλ. ∆ίσκου :  32 MB   
2.2.10. Κάρτα Γραφικών Αυτόνοµη ΝΑΙ   
2.2.11. Μνήµη Κάρτας Γραφικών :  >=1024 MB   
2.2.12. Παρεχόµενη Ισχύς Τροφ. (Watts) >=500 W   
2.2.13. Τύπος ∆ικτύωσης : Gigabit Ethernet   
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Α/Α 
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2.14. Ταχύτητα ∆ικτύου :  10/100/1000 
Mbps 

  

2.2.15. Κανάλια Ήχου :  7.1   
2.2.16. Οπτικά Μέσα : 2 DVD±RW 

Double layer 
  

2.2.17. Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R : 22x   
2.2.18. Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R : 22x   
2.2.19. Πληκτρολόγιο :  Ενσύρµατο   
2.2.20. Ποντίκι :  Ενσύρµατο   
2.2.21. Σύνδεση :  SATA II   
2.2.22. Ηχεία :  Speakers 2.0   
2.2.23. Ελάχιστη εγγύηση 2 έτη   
2.3. Οθόνη    
2.3.1. Χαρακτηριστικά    
2.3.1.1. Είδος : Monitor ΝΑΙ   
2.3.1.2. ∆ιαγώνιος Οθόνης :  >21 inches   
2.3.1.3. Τεχνολογία Οθόνης LCD   
2.3.1.4 Ελαχ. Ανάλυση 1680 x 1050   
2.3.1.5. Φωτεινότητα >=300 cd/m²   
2.3.1.6. Τυπική Αντίθεση  1000:1   
2.3.1.7. Χρόνος Απόκρισης <5 ms   
2.3.1.8. Γωνία Θέασης (Οριζόντια) :  >160   
2.3.1.9. Γωνία Θέασης (Κάθετη) :  >160   
2.3.1.10. Εγγύηση 0 καµένων pixel : ΝAI   
2.3.1.11. Ελάχιστη εγγύηση : 2 έτη   
3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)    

 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 6    
3.1. Χαρακτηριστικά    
3.1.1. Λειτουργικό Σύστηµα : Windows 

Vista business µε δυνατότητα 
δωρεάν αναβάθµισης σε 7 
professional  

ΝΑΙ 

  

3.1.2. Ελαχ. διαγώνιος Οθόνης : 16 inches   
3.1.3. Ελαχ. Ανάλυση : 1366 x 768   
3.1.4. Τύπος Κάρτας Γραφικών :  Αυτόνοµη   
3.1.5. Ελαχ. Μνήµη Κάρτας Γραφικών 1024 MB   
3.1.6. Τεχνολογία Επεξεργαστή :  2 πυρήνων   
3.1.7. Ταχύτητα Επεξεργαστή : >=2.53 GHz   
3.1.8. Μέγεθος Μνήµης : 4096 MB   
3.1.9. Τύπος Μνήµης : DDR2 ή ανώτερη   
3.1.10. Μέγιστη Μνήµη : 8 GB   
3.1.11. Χωρητικότητα ∆ίσκου : >=400 GB   
3.1.12. Σύνδεση Σκληρού ∆ίσκου  SATA   
3.1.13. Ταχύτητα Σκληρού ∆ίσκου : >5400 rpm   
3.1.14. Οπτικό Μέσο : DVD±RW Double 

layer 
  

3.1.15. WebCam : ΝΑΙ   
3.1.16. Wireless Lan (802.11a/b/g/n) : ΝΑΙ   
3.1.17. Bluetooth : ΝΑΙ   
3.1.18. Θύρα Ethernet : ΝΑΙ   
3.1.19. Ταχύτητα ∆ικτύου : 10/100/1000 

Mbps 
  

3.1.20. Card Reader 5-in-1   
3.1.21. USB 2.0 3   
3.1.22. Έξοδος S-Video 1   
3.1.23. eSata 1   
3.1.24. HDMI out 1   
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3.1.25. Express Card ΝΑΙ   
3.1.26. Βάρος <2.8 kg   
3.1.27. Ελάχιστη εγγύηση 2 έτη   
4. ΜΙΝΙ ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (NETBOOK) 

 
  

 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 2    
4.1. Χαρακτηριστικά    
4.1.1. Λειτουργικό Σύστηµα : Windows 

XP Home GR/EN ή νεώτερο ΝΑΙ   

4.1.2. ∆ιαγώνιος Οθόνης : >=10 inches   
4.1.3. Τύπος Οθόνης : WSVGA   
4.1.4. Ανάλυση : >=1024 x 576   
4.1.5. Οθόνη 16:9 ΝΑΙ   
4.1.6. Τύπος Κάρτας Γραφικών :  Ενσωµατωµένη   
4.1.7. Μέγιστη Μνήµη Γραφικών : up to 224 MB   
4.1.8. Τεχνολογία Επεξεργαστή : >=32bit, <=2,5 

watt 
  

4.1.9. Ταχύτητα Επεξεργαστή : >=1.66 GHz   
4.1.10. Μέγεθος Μνήµης : >=1024 MB 

 
  

4.1.11. Τύπος Μνήµης : DDR2 ή ανώτερο   
4.1.12. Χωρητικότητα ∆ίσκου : >=160 GB   
45.1.13. Σύνδεση Σκληρού ∆ίσκου :  SATA   
4.1.14. Ταχύτητα Σκληρού ∆ίσκου : >=5400 rpm   
4.1.15. Wireless Lan (802.11b/g) : ΝΑΙ   
4.1.16. Bluetooth : ΝΑΙ   
4.1.17. Θύρα Ethernet ΝΑΙ   
4.1.18. Ταχύτητα ∆ικτύου 10/100 Mbps   
4.1.19. USB 2.0 >=2   
4.1.20. VGA out 1   
4.1.21. Microphone in 1   
4.1.22. Headphone Out 1   
4.1.23. Τύπος Μπαταρίας 

 Li-Ion   

4.1.24. Battery Cell 6   
4.1.25. Βάρος <=1.2 kg   
4.1.26. Ελάχιστη εγγύηση 2 έτη   
5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ    
 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 1    
5.1. Χαρακτηριστικά    
5.1.1. Λειτουργίες :  Αντιγραφικό 

Εκτυπωτής 
Σαρωτής 

  

5.1.2. Ανάλυση Εκτύπωσης : Ελαχ. 600 x 600 
dpi 

  

5.1.3. Ταχύτητα Ασπρόµαυρης 
Εκτύπωσης : 
 

Ελαχ. 16 
σελ/λεπτό 

  

5.1.4. Ταχύτητα Ασπ/ρης Αντιγραφής : Ελαχ. 16 σελ / 
λεπτό 

  

5.1.5. Ζουµ : 25% - 200%   
5.1.6. Φύλλα ανά πακέτο : 250   
5.1.7. Μηνιαίος κύκλος εργασιών : Ελαχ. 20.000 

σελίδες 
  

5.1.8. Μέγεθος Μνήµης : 64 MB   
5.1.9. USB 2.0 : ΝΑΙ   
5.1.10. Αυτόµατος Τροφοδότης : Ελαχ. 50 φύλλων   
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5.1.11. Ελάχιστη εγγύηση : 1 έτος   
6. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER     
 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 4    
6.1. Χαρακτηριστικά    
6.1.1. Τύπος Εκτύπωσης : Μονόχρωµη   
6.1.2. Μηναίος κύκλος εργασιών : Ελαχ. 8.000 

σελίδες 
  

6.1.3. Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης : Χειροκίνητη   
6.1.4. Ταχύτητα Ασπρόµαυρης 

Εκτύπωσης : 
Ελαχ. 24 
σελ/λεπτό 

  

6.1.5. USB 2.0 : ΝΑΙ   
6.1.6. Θύρα Ethernet : ΝΑΙ   
6.1.7. Μέγεθος Χαρτιού : A4   
6.1.8. Ανάλυση Εκτύπωσης : έως 1200 x 1200 

dpi 
  

6.1.9. Toner : 1   
6.1.10. Μνήµη : Ελαχ. 32 MB   
6.1.11. Λειτουργικό Σύστηµα : Mac OS 

10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 
Windows 2000 Windows Vista 
Windows XP 
 

ΝΑΙ 

  

6.1.12. Τροφοδοσία Χαρτιού : 250 φύλλα   
6.1.13. Βάρος : >=6 kg   
6.1.14. WiFi : προαιρετικό   
6.1.15. Ελάχιστη εγγύηση : 1 έτος   
7.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX, 

SCANNER, PRINTER, COPIER)    

 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 1    
7.1. Χαρακτηριστικά    
7.1.1. Λειτουργίες : 

 
Αντιγραφικό 
Εκτυπωτής 
Σαρωτής Φαξ 

  

7.1.2. Μηνιαίος κύκλος εργασιών : Ελαχ. 24.200 
σελίδες 

  

7.1.3. Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης : Χειροκίνητη   
7.1.4. Αυτόµατος Τροφοδότης : έως 50 φύλλα   
7.1.5. Ταχύτητα Ασπρόµαυρης 

Εκτύπωσης : 
Ελαχ. 16 
σελ/λεπτό 

  

7.1.6. Ταχύτητα Έγχρωµης Εκτύπωσης : Ελαχ. 4 σελ/λεπτό   
7.1.7. Σύνδεση : Ethernet USB 2.0   
7.1.8. Μέγεθος Χαρτιού : A4   
7.1.9. Τροφοδοσία Χαρτιού : 150 φύλλα   
7.1.10. Ανάλυση Σαρωτή : Ελαχ. 1200 x 1200 

dpi 
  

7.1.11. Card Reader : ΟΧΙ   
7.1.12. LCD Οθόνη : ΝΑΙ   
7.1.13. Μνήµη : Ελαχ.128 MB   
7.1.14. Λειτουργικό Σύστηµα : Linux Mac 

OS 10.3 Mac OS 10.4 Windows 
2000 Windows 98 Windows Me 
Windows Vista Windows XP 

ΝΑΙ 

  

7.1.15. Ζουµ : 25% - 400%   
7.1.16. Θύρα Ethernet : ΝΑΙ   
7.1.17. Ανάλυση Εκτύπωσης : Ελαχ. 2400 x 600 

dpi 
  

7.1.18. USB 2.0 : ΝΑΙ   
7.1.19. WiFi : ΟΧΙ   
7.1.20. Ελάχιστη εγγύηση : 1 έτος   
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ    
 ΑΡ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 2    
8.1. Χαρακτηριστικά    
8.1.1. Τύπος Γραµµής : PSTN   
8.1.2. Οθόνη : ΝΑΙ   
8.1.3. Τηλεφωνικός Κατάλογος : 10 επαφές   
8.1.4. Αναγνώριση Κλήσης : ΝΑΙ   
8.1.5. Ανοιχτή Ακρόαση : ΝΑΙ   
8.1.6. Ένδειξη ∆ιάρκειας : ΝΑΙ   
8.1.7. Ένδειξη Ώρας : ΝΑΙ   
8.1.8. Ένδειξη Ηµεροµηνίας : ΝΑΙ   
8.1.9. Flash : ΝΑΙ   
8.1.10. Ελάχιστη εγγύηση : 1 έτος   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α 
1 ΒΙΝΤΕΟ - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 4 3.600,00€ 
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 10 11.000,00€ 
3 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 
6 7.800,00€ 

4 ΜΙΝΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (NETBOOK) 

2 1.000,00€ 

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 1.700,00€ 
6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 5 1.000,00€ 
7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX, SCANNER, 

PRINTER, COPIER) 
1 400,00€ 

8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 2 70,00€ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

   

   

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(13%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ 
13% 
ΦΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ταχ. ∆/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Λόφος Πανεπιστηµίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,∆/νση...........................................
.................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. 
σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
………………………… για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (αρ. Προκήρυξης 
1893/Μ/09/09.10.2009). 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την........................................... (δώδεκα µήνες µετά την παράδοση των 
ειδών). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
 
 


