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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήµερα, 

3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2,  

4. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει σήµερα, 

5. Την Φ.120.61/58/Β2/67211/24.8.2010 πράξη της Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

(ΦΕΚ 779/25.8.2010 (τ.Γ΄)) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», 

6. Την µε αριθµό 1/2.9.2010 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄1562) 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα, 

8. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», όπως ισχύει σήµερα, 

9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων», όπως ισχύει σήµερα, 

10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων -Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», 

11. Το Ν. 2286/95, 

12. Το Π.∆.118/2007, 

13. Την 19/30.08.2011 θέµα 4.7 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε 

την οποία αποφασίσθηκε η προµήθεια ενός µεταχειρισµένου υπηρεσιακού αυτοκινήτου συνολικού 

κόστους 8.000,00€ και η εξουσιοδότηση του Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης ως κύριο διατάκτη για την εν λόγω δαπάνη 

14. Την 17720/5577/8-11-2011 (Α∆Α: 45ΒΧΟΡ1Ι-Π14) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου σύµφωνα µε την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση αγοράς ενός µεταχειρισµένου επιβατικού 

αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής µονάδας Λέσβου, 

15. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1697 ( Α∆Α:45Β8469Β7Λ-ΓΝΓ)του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

16. Την 21/11.11.2011 θέµα 4.4 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε 

την οποία αποφασίσθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 

για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
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θα προβεί στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης – απευθείας ανάθεση ενός µεταχειρισµένου επιβατικού αυτοκινήτου για 

την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Λέσβου.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (οχτώ χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 9752Α του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης πρόσκλησης.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα τα παρακάτω: 

� Η φράση: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7213/14.11.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», 

� Η ηµεροµηνία & ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, 10:00 π.µ.» 

� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», 

� Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας:  

«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

� Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, 15:00 µ.µ. Οι 

προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. 

Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι ο κ. Βασιλάκος Χ. (τηλ. 2251036017).  

Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Κεντρική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων, Τµήµα Περιουσίας και 

Προµηθειών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη µε οποιανδήποτε τρόπο 

επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στον αρµόδιο για την παραλαβή των προσφορών υπάλληλο της 

υπηρεσίας µέχρι την παραπάνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η 

πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ’ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον 

αριθµό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρµόδιους για την παραλαβή 

των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύµατος. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν 

παραλήφθηκε έγκαιρα από τον αρµόδιο για την παραλαβή των προσφορών υπάλληλο, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη, 

και θα επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την 

οικονοµική τους προσφορά. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & µε Ποινή Αποκλεισµού) 
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Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους: 

Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται  : 

� τα στοιχεία της πρόσκλησης, που συµµετέχουν, 

� ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα του άρθρου 

43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), ήτοι : 

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της  

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,     

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου,  

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από τις 

παράνοµες δραστηριότητες,      

• δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

• δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

Β) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στην αποσφράγιση µε αντιπρόσωπό τους. 

 

Γ) Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

-ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής, µε το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση 
του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την αποσφράγιση 
των προσφορών. 

3.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών.  

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 
 

-ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. 

3. 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

-ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση 

του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και 
Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. 

3.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

4.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

-ΤΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007.  Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την αποσφράγιση των 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

προσφορών. 

3.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ) από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

4.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

-ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η 
τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου 
Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά 
θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
αποσφράγιση των προσφορών. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 

πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

-ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά των παραπάνω 
παραγράφων ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των µελών τους) στην οποία 
θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Κοινοτική νοµοθεσία 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

και Εθνική νοµοθεσία της χώρας προέλευσης των µελών της και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου. 

Τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους 

χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία. Επιτρέπεται η µερική 

κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης πρόσκλησης συµπληρωµένος ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 

2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης.  

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης πρόσκλησης συµπληρωµένο ευκρινώς. 

Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 

µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας 

και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για κάποιο είδος, η προσφορά για το 

συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση 

και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να 

συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του 

οριζόµενου από αυτήν χρόνο. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες από την επόµενη µέρα της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για 

διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το 

συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
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περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. ∆ηλαδή κάθε συµµετέχων έχει το δικαίωµα να προσφέρει 

εναλλακτικούς τύπους οχηµάτων οι οποίοι θα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών. Για κάθε όχηµα 

που θα προσφέρεται ως εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών 

συµπληρωµένοι καθώς και διαφορετική οικονοµική προσφορά για το κάθε ένα από αυτά. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, 10:00 π.µ., στα Γραφεία του 

Τµήµατος Περιουσίας και Προµηθειών, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 

Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού 

Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν 

τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, Π∆ 118/07). Προσφερόµενα είδη που 

αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής 

αξιολόγησης. Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα  

“Κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών”, 

 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 

Συµφωνία των προσφεροµένων αυτοκινήτων µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζουν 
τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά καθώς και την 
ποιότητα αυτών. 

70 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 70 % 

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 
Συντήρηση αυτοκινήτου, χρόνος παράδοσης, 
παρεχόµενες εγγυήσεις. 30 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 30 % 

ΣΥΝΟΛΟ 
100 % 

 

 

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφερότερη προσφορά.  

Η βαθµολογία  κάθε τεχνικής προσφοράς διαµορφώνεται ως εξής :  
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• Το σύνολο της βαθµολογίας των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

• Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του 

στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των 

σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων. 

 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη Προσφορά.  

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς πραγµατοποιείται µε βάση τον 

ακόλουθο τύπο : 

 

Τιµή Προσφοράς  
χωρίς ΦΠΑ 

Λ = --------------------------------------- 
Σταθµισµένη Βαθµολογία  
της Τεχνικής Προσφοράς 

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µικρότερο λόγο Λ. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς να 

έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ’ αυτόν. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σύµφωνα µε το άρθρο 

23 του Π∆ 118/2007, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το προς προµήθεια όχηµα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο που 

θα υποδειχθεί από τη ∆ιοίκηση µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προµηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών 

θα γίνει σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών στη Μυτιλήνη. Η προθεσµία παράδοσης ορίζεται 

αυστηρώς σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Οι ενδιαφερόµενοι εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην 

προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά.  

� κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων που θα 

παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωµή θα γίνει µε 

χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από θεώρηση 

αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τιµολόγιο του ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να 

εκδοθεί σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το 

συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο προµηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους 

χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι, έξοδα 

µεταβίβασης/ταξινόµησης και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις, βαρύνουν τον 

προµηθευτή. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της πρόσκλησης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από 

προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

3. Η συµµετοχή στη διαδικασία, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο 

όλων των όρων της πρόσκλησης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις προµήθειες του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας πρόσκλησης, από Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη πρόσκληση είναι ο κ. Βασιλάκος Χ. 

(τηλ. 2251036017). 

5. Αντίτυπα των τευχών της πρόσκλησης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Περιουσίας 

και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η πρόσκλησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση 

«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις �∆ιαγωνισµοί Προµηθειών»  

6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, 

σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της. 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας 
 
 
 
 

Αντιπρύτανης 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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  ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 Αυτοκίνητο Τύπος Ι TEMAXIO ΝΑΙ 1     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των 

τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχοµένως µε ποινή αποκλεισµού κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

και Αξιολόγησης,  να υποβάλλουν τον πίνακα συµπληρωµένο και µε πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι µπορούν, όπου 

θεωρούν απαραίτητο, να παραπέµπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαµβάνουν στην προσφορά 

τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά µπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την 

προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισµού, να επικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και 

συµπληρωµατικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογηµένα και 

να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών 

προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 

προδιαγραφών ως «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ενώ τα προαιρετικά προσδιορίζονται ως «ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων είναι απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

κρίνεται ως απαράδεκτη. Η ικανοποίηση των προαιρετικών κριτηρίων δεν είναι υποχρεωτική. 

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους η ποσοτική ή 

ποιοτική τιµή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί, θεωρείται ότι το χαρακτηριστικό 

δεν προσφέρεται/πληρείται. 

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών 

εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη 

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα αναφέρονται 

στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται 

και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν 

υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε 

σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ Α/Α 1 και Α/Α 2 

 

 

, 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1 Θύρες 5 ή 4 Θύρες   

2 Κυβισµός 
Από 1100cc έως 
1400cc 

  

3 Ιπποδύναµη Τουλάχιστον 65 HP   

4 
Aερόσακοι (Οδηγού, 
Συνοδηγού) 

Τουλάχιστον 2 
  

5 ABS ΝΑΙ   

6 Εκποµπές CO2 Έως 150gr/km   

7 
Κατανάλωση βενζίνης 
(µεικτός κύκλος) 

Έως 6,5/100km 
  

8 Καύσιµο Αµόλυβδη Βενζίνη   

9 Υποβοήθηση τιµονιού 
Ηλεκτροµηχανική ή 
Υδραυλική 

  

10 
Κεντρικό κλείδωµα 
θυρών  

ΝΑΙ 
  

11 Ζώνες ασφαλείας Με προεντατήρες   

12 
Αξιολόγηση EURO 
NCAP 

Τουλάχιστον 4 
αστέρων 

  

13 Ηλεκτρικά παράθυρα  Τουλάχιστον   εµπρός   
14 Κλιµατισµός ΝΑΙ   

15 Μήκος αµαξώµατος 
Τουλάχιστον       
3900 mm 

  

16 Αριθµός θέσεων Τουλάχιστον 4 θέσεις 

  

17 
Χιλιόµετρα πού έχουν 
διανυθεί 

Μέχρι 50.000 Km 

  

18 
Ηµεροµηνία πρώτης 
ταξινόµησης 

Τουλάχιστον 
01/01/2007 

  

19 Ατρακάριστο ΝΑΙ 
  

20 
Ηχοσύστηµα  
 

Αποτελούµενο από 
ραδιόφωνο και CD ή 
MP3 player και ηχεία 

  

21 

∆ιακριτικά 
γνωρίσµατα 
υπηρεσιακών 
αυτοκίνητών 

α) λωρίδα κίτρινου 
χρώµατος, πλάτους 
10 εκατοστών του µε-
τρου στη µέση 
περίπου του 
αµαξώµατος, 
παράλληλα προς το 
έδαφος 
β) ένδειξη και στις 
δύο πλαϊνές πλευρές 
του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου 
της υπηρεσίας στην 
οποία ανήκει 
(Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου) 

  

22 Immobilizer ΝΑΙ   
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23 
Εξωτερικό Χρώµα 
αυτοκινήτου  

Ανοιχτό και σε πολύ 
καλή κατάσταση 

  

24 
Εσωτερικοί χώροι 
αυτοκινήτου 

Σε αρίστη κατάσταση 
  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
25 ESP ΝΑΙ   
26 Αερόσακοι πλευρικοί ΝΑΙ   

27 Ελαστικά Καινούργια   

28 
Κιβώτιο ταχυτήτων 6 
θέσεων 

ΝΑΙ 
  

29 
Τιµόνι ρυθµιζόµενο 
σε ύψος και 
απόσταση 

ΝΑΙ 
  

30 
Οθόνη πολλαπλών 
ενδείξεων 

Τουλάχιστον µε 
ενδείξεις 
Κατανάλωσης, 
εσωτερικής και 
εξωτερικής 
θερµοκρασίας, 
multimedia 

  

31 
Προβολείς οµίχλης 
εµπρός 

ΝΑΙ 
  

32 
Σύστηµα αυτόµατης 
στάθµευσης 

Αποτελούµενο από 
αισθητήρες 
παρκαρίσµατος πίσω 

  

33 
Εξωτερικοί καθρέπτες 
ηλεκτρικά 
ρυθµιζόµενοι 

ΝΑΙ 

  

34 
Εφεδρικός τροχός 
κανονικού µεγέθους 

ΝΑΙ 
  

35 
Ηλεκτρικά παράθυρα 
πίσω 

ΝΑΙ 
  

36 Ταπέτα ΝΑΙ   

37 
Άνεση – Εσωτερικοί 
χώροι 

ΝΑΙ 
  

38 Μεταλλικό Χρώµα ΝΑΙ 
  

  39 
Κάθισµα οδηγού 
συνοδηγού καθ’ ύψος 
ρυθµιζόµενα 

ΝΑΙ 

  

40 
Αναδιπλούµενη πλάτη 
πίσω καθίσµατος 

ΝΑΙ 
  

41 Σύστηµα συναγερµού ΝΑΙ 
  

42 

Χειριστήρια 
πολλαπλών 
λειτουργιών στο 
τιµόνι 

ΝΑΙ 

  

43 
Ηλεκτρικά παράθυρα 
πίσω 

ΝΑΙ 
  

44 Υπολογιστής ταξιδίου  ΝΑΙ 
  

45 
Φωτισµός χώρου 
αποσκευών 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑ∆Α Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

46 ΚΤΕΟ 

Περασµένο για 
αυτοκίνητα όπου  
απαιτείται βάση 
ηµεροµηνίας πρώτης 
ταξινόµησης  

 

 

47 

Συµπληρωµένο 
Βιβλίο ελέγχου-
service 
αυτοκινήτου 

Από εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο στα 
καθορισµένα από τον 
κατασκευαστή του 
αυτοκινήτου χιλιόµετρα  

 

 

48 Χρόνος παράδοσης <= 30 ηµέρες   

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

49 

Εγγύηση 
ηλεκτρικών, 
µηχανικών και 
ηλεκτρονικών 
µερών  

Τουλάχιστον 1 έτους 
όπου δεν καλύπτει 
πλέον ο κατασκευαστής 
ή αντιπρόσωπος  

 

 

50 
Εγγύηση χρώµατος 
και αµαξώµατος  

Τουλάχιστον 1 ετών 
όπου δεν καλύπτει 
πλέον ο κατασκευαστής 
ή αντιπρόσωπος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


