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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ 
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 
Τν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδψλ πιεξνθνξηθήο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ αθαδεκατθψλ 
Τκεκάησλ ηνπ ζηε Μπηηιήλε. 

 
1.  Αναθέηοςζα Απσή 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Τ.Κ.: 81100, Μπηηιήλε (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο: 22510 36921, 22510 36923, 22510 36927, fax: 22510 36929, e-mail: 
Les_OikTm_lst@aegean.gr.  

 
2. Δίδορ ύμβαζηρ 

Σχκβαζε Πξνκήζεηαο.  
 

3.  Πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ – Υπημαηοδόηηζη 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδψλ πιεξνθνξηθήο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ δψδεθα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα έμη επξψ θαη είθνζη 

επηά ιεπηψλ (112.396,27€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Π.Α. Η δαπάλε  ζα βαξχλεη ηηο 
πηζηψζεηο  ησλ  θσδηθψλ  αξηζκψλ εμφδσλ (ΚΑΕ) 4121 θαη 4121δ ηνπ Ταθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Η δαπάλε απηή ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Δεκφζην. 

  

4.  Πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηος διαγυνιζμού 
Αληηθείκελν είλαη ε πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ αθαδεκατθψλ Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Μπηηιήλε.  

 
5.  Σόπορ Παπάδοζηρ Διδών 

Τα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 
φπσο νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

  
6.  Ανηιπποζθοπέρ 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο (άξζξν 14 ηνπ Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 
 

7.  Υπόνορ παπάδοζηρ ειδών 
Η παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ζαξάληα πέληε 

(45) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
8.   Σόπορ παπαλαβήρ ηυν διακηπύξευν 

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 09:00 θαη 
15:00 ζην Κηίξην Δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε, 

Τ.Κ.: 811 00, απφ ην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεχζπλζεο 
Μπηηιήλεο, ηζφγεην, γξ. ΙΣ.2.10, ηει.:  22510 36921,  22510 36923 (θ. Κάηηαηδεο, θα 

Τζαγθαξάθε). Επίζεο ην ηεχρνο  ηεο δηαθήξπμεο είλαη δηαζέζηκν απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (www.aegean.gr., ζηελ ελφηεηα Πξνθεξχμεηο Δηαγσληζκψλ). 
 

mailto:Les_OikTm_lst@aegean.gr
http://www.aegean.gr/


Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ηνπο 

(Επσλπκία επηρείξεζεο, Δηεχζπλζε, Τειέθσλν, Φαμ, e-mail, Ολνκαηεπψλπκν ππεπζχλνπ 
επηθνηλσλίαο) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καδί ηνπο. Σε 

πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο (courier), νη 
ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα  έρνπλ ελεκεξψζεη ηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ ν 

κεηαθνξέαο λα έρεη απηά ηα ζηνηρεία ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 
9.   Υπόνορ, ηόπορ και γλώζζα ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ 21η  επηεμβπίος 2010,  εκέξα Σπίηη 
θαη ψξα 15:00, ζηελ έδξα ηεο Υπεξεζίαο, πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ήηνη ζην Τκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεχζπλζεο Μπηηιήλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ,  Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηίξην Δηνίθεζεο, ηζφγεην, γξαθείν 2.10, ζηε Μπηηιήλε. Οη 
πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 

άιιε γιψζζα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε εθηφο απφ ηα ηερληθά 
θπιιάδηα (prospectus), ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ μεηά ηην παπαπάνυ ημεπομηνία και ώπα, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη.   

Απνθιείεηαη πεξαηηέξσ παξάηαζε, πέξαλ ηεο παξαπάλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο.  

 

10. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Λφθνο 

Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε, Κηίξην Δηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ, ηελ 

Σεηάπηη 22η επηεμβπίος 2010, ώπα 10:00 π.μ. Σηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
κπνξεί λα παξίζηαηαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ησλ ππνςεθίσλ ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο 

απηψλ. 
 

11. Δγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ 

Με ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θαηάζεζε εγγχεζεο  
ζπκκεηνρήο χςνπο 5%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεη πξνζθνξά 

ν ππνςήθηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 16% Φ.Π.Α. 
   

12. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ & Νομική μοπθή ηυν ςποτηθίυν 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  
α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 

β) ζπλεηαηξηζκνί 
γ) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

  
13. Ιζσύρ ηυν πποζθοπών  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

14. Δίδορ διαδικαζίαρ 
Αλνηθηφο δεκφζηνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη δεκνζίεπζε ζην 

Τεχρνο Δηαθεξχμεσλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
15. Κπιηήπιο καηακύπυζηρ 

Η ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

 
16. Δλάσιζηα επίπεδα ικανοηήηυν ςποτηθίυν πος απαιηούνηαι 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ 

παξαθάησ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ: 
 



 Να δηαζέηεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 400.000 εςπώ, γηα 

θαζεκηά απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
δελ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ παξά γηα επηκέξνπο είδε, ν 

ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην ηξηπιάζην 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΕΛΟΤ/ΙSO 9001:2000 γηα ηνκείο  

o Εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθνχο πιηθνχ 
o Παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο  

 
17. Γημοζιεύζειρ  

 

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Τεχρνο Δηαθεξχμεσλ Δεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 
06.08.2010 

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθφ 

Τχπν 
06.08.2010 

 

18. Λοιπά πληποθοπιακά ζηοισεία 

Δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, είηε αλά είδνο. 
 

19. Έξοδα δημοζίεςζηρ 
Τα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο Πεξίιεςεο ηεο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθφ Τχπν βαξχλνπλ ην  

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 
20. Πληποθοπίερ 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο δίλνληαη απφ ην Τκήκα 
Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεχζπλζεο Μπηηιήλεο, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, 

Κηήξην Δηνίθεζεο, ζηε Μπηηιήλε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηηο αξκφδηεο 
ππαιιήινπο θ.θ. Ειέλε Κσηζάινπ, γξαθείν ΙΣ. 2.24 ηει.: 22510 36927, email: 

elen@aegean.gr, θαη Άλλα Τδαγθαξάθε, γξαθείν ΙΣ. 2.10 ηει. : 22510 36923  email: 

atzag@aegean.gr, fax : 22510 36929. 
 

Εηδηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ δίλνληαη  απφ Δεπηέξα 
σο Παξαζθεπή, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ππνιφγνπο 

ησλ αθαδεκατθψλ Τκεκάησλ ηνπ πίλαθα  ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο κε 

αξηζ. πξση. 4393/02.08.2010 δηαθήξπμεο.  

Η Ανηιππύηανιρ 

Οικονομικού Ππογπαμμαηιζμού & Ανάπηςξηρ 
 

Καθηγήηπια, Υπςζή Βιηζιλάκη 
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