ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ̟όψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό̟ως
ισχύει σήµερα,
3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, ̟αρ. 2,
4. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,…», ό̟ως ισχύει σήµερα,
5. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί
εκλογής Πρύτανη και Αντι̟ρυτάνεων στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου»
6. Την υ̟’ αριθµ. 5178/16.05.2014 α̟όφαση του Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου µε
θέµα «∆ιορισµός Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου» (Α∆Α: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η ο̟οία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟ∆∆,
7. Την υ̟’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (Α∆Α: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) δια̟ιστωτική α̟όφαση
του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «∆ιορισµός Πρύτανη του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε το Ν.4009/2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει»,
8.

Την υ̟' αριθµό 11/10-9-2014 Α̟όφαση Πρύτανη "Ορισµός Ανα̟ληρωτών Πρύτανη,
µεταβίβαση

αρµοδιοτήτων

στους

Ανα̟ληρωτές

Πρύτανη

και

καθορισµός

σειράς

ανα̟λήρωσης του Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-9-2014)
9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει σήµερα,
10. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», ό̟ως ισχύει σήµερα,
11. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», ό̟ως ισχύει σήµερα,
12. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά το στάδιο ̟ου ̟ροηγείται της σύναψης
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία
89/665/ΕΟΚ»,
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13. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.∆.
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
14. Τη µε αριθµό 342/13-02-2015 (Α∆ΑΜ: 15REQ002575984),

Α̟όφαση του Πρύτανη του

Ιδρύµατος, για τη σκο̟ιµότητα της ̟αρα̟άνω δα̟άνης
15. Τη µε αριθµό 372/25-02-2015, (Α∆Α ΩΩΦ2469Β7Λ-7Ε3) α̟όφαση του Πρύτανη του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου για την ̟ροκήρυξη ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια και
16. τη

µε

αριθµ.174/ΑΠ.:824/19-02-2015

(µε

Α∆Α:

6ΘΨΥ469Β7Λ-ΗΥΒ

και

Α∆ΑΜ:

15REQ002587351) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης για το έτος 2015.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ̟ροµήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίµων και λοι̟ού
εξο̟λισµού για την εκ̟αίδευση των φοιτητών, την ε̟ιστηµονική έρευνα και τον εξο̟λισµό των
εργαστηρίων των Τµηµάτων της Πανε̟ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ̟οσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λε̟τών (2.982,68€) συµ̟εριλαµβανοµένου του
νόµιµου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α̟ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού του
Ιδρύµατος.

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τα είδη και η ενδεικτική ̟οσότητα για το κάθε είδος ̟ρος ̟ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της ̟αρούσης διακήρυξης. Το
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, να τρο̟ο̟οιήσει τις
̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών έως και ±20% αναλόγως των ̟ροφορών ̟ου θα δοθούν α̟ό
τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ̟ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά.
Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ειδών, ό̟ου αυτές α̟αιτούνται, ̟εριγράφονται αναλυτικά στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της ̟αρούσης
διακήρυξης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ̟ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο ̟άνω στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ̟αρακάτω:
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 Η φράση:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 4530 /30-06-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»,
 Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού:
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, 11:00 ̟.µ.»
 Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»,
 Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
 Τα στοιχεία του α̟οστολέα – ̟ροσφέροντος
Η κατάθεση των ̟ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015, στις 14:00
µ.µ.. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να ̟ρωτοκολλούνται υ̟’ ευθύνη του ενδιαφερόµενου,
α̟ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος
Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία
του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη, τα ο̟οία στεγάζονται στην ̟ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ̟άλληλοι για την
̟αραλαβή των ̟ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Σχαλλίγ Μαργιολέν

(τηλ.

2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).
Προσφορές µ̟ορούν ε̟ίσης να α̟οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη µε
ο̟οιανδή̟οτε τρό̟ο ε̟ί α̟οδείξει, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές ̟εριέρχονται στους αρµόδιους
για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών υ̟αλλήλους της υ̟ηρεσίας µέχρι την ̟αρα̟άνω καθορισµένη
ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟ρωτοκόλληση της
̟ροσφοράς γίνεται υ̟’ ευθύνη της υ̟ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον
αριθµό ̟ρωτοκόλλου της ̟ροσφοράς του, θα γίνεται µε ̟ρωτοβουλία του ιδίου, α̟ό τους
αρµόδιους για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών, υ̟αλλήλους του ιδρύµατος.
Προσφορά ̟ου είτε υ̟οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε
έγκαιρα, αλλά δεν ̟αραλήφθηκε έγκαιρα α̟ό τους αρµόδιους για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών
υ̟αλλήλους, θα α̟ορρί̟τεται ως εκ̟ρόθεσµη, και θα ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον
ενδιαφερόµενο.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να έχουν υ̟ογεγραµµένη τόσο την τεχνική
όσο και την οικονοµική τους ̟ροσφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ̟οχρεωτικά & µε Ποινή Α̟οκλεισµού)
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Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς και εκτός των υ̟οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής
̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:
Οι υ̟οψήφιοι α̟αιτείται να υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά τους:
Α) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει,
στην ο̟οία θα αναγράφονται :
 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ̟ου συµµετέχουν,
 ότι, µέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους :
•

δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
̟τώχευσης.

•

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους, ̟ου
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος
τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους,

•

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε̟ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε̟αγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού,

Β) Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (Θα ̟ρέ̟ει να κατατεθούν και όλα τα α̟αραίτητα ̟αραστατικά
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ̟ρακτικά κλ̟.), ̟ου
θα α̟οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ̟ροσώ̟ησής του.
Γ) Τα ̟αραστατικά εκ̟ροσώ̟ησης, εφόσον οι υ̟οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντι̟ρόσω̟ό τους.
∆) Α̟όδειξη κατάθεσης ή α̟οστολής του δείγµατος, εφόσον α̟αιτείται.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος
υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ̟οφάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς θα
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται, υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, στις ̟ροσφορές των
ενδιαφερόµενων ̟ου ̟ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α̟ό τα είδη για την Οµάδα Α µε Α/Α: 56, 61,
62 και 63 και για την Οµάδα Β τα είδη µε Α/Α: 25-33. Προµηθευτές οι ο̟οίοι δεν ̟ροσφέρουν
ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟αρα̟άνω είδη δεν υ̟οχρεούνται να συµ̟εριλάβουν στο φάκελο της
̟ροσφοράς τους, υ̟οφάκελο µε τεχνική ̟ροσφορά.
Εντός του υ̟οφακέλου της τεχνικής ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της ̟αρούσης διακήρυξης συµ̟ληρωµένοι
ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία,
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς (̟λήρης και αναλυτική ̟εριγραφή των τεχνικών
χαρακτηριστικών των ̟ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος ̟αράδοσης, service,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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εγγύηση, κ.λ.̟.) ό̟ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της ̟αρούσης. (Τεχνικά
χαρακτηριστικά τα ο̟οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της
διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα).
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος
υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο συγκεκριµένο υ̟οφάκελο το̟οθετείται η οικονοµική ̟ροσφορά. Η οικονοµική ̟ροσφορά
̟ρέ̟ει να ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, τον ̟ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της ̟αρούσης διακήρυξης συµ̟ληρωµένους ευκρινώς.
Οι τιµές των ̟ροσφερόµενων ειδών, θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η
στρογγυλο̟οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα
̟εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, ενώ στις
τιµές Με Φ.Π.Α., θα υ̟ολογισθεί ε̟ι̟ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται
υ̟όψη για τη σύγκριση των ̟ροσφορών. Σε ̟ερί̟τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής
µονάδας και της συνολικής τιµής, υ̟ερισχύει η τιµή ̟ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε̟ιστήµιο
Αιγαίου α̟οτέλεσµα.
Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή για κά̟οιο είδος, η
̟ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Προσφορές ̟ου θέτουν όρο
ανα̟ροσαρµογής τιµών α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Προσφορές ̟ου δίνουν τιµές σε
συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ̟άρχει στην
̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό
τον ̟ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις ̟ου την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ̟ροσφορών.
Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει
τους ̟ροσφέροντες να συµ̟ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α̟οκλείσει τους ̟ροσφέροντες ̟ου δεν
θα α̟οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α̟ό αυτήν χρόνο.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α̟ό την
ε̟όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής τους. Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο
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χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ̟ορεί να ̟αραταθεί, εφόσον
ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ̟ριν α̟ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ̟οβολής µόνο µιας ̟ροσφοράς για κάθε ̟ροσφερόµενο
είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ̟ροσφορές - αντι̟ροσφορές. Σε ̟ερί̟τωση
υ̟οβολής τους α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο
ο̟οίος θα υ̟οβάλει τέτοιας φύσης ̟ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ̟ερί̟τωση να
διαµαρτυρηθεί ή να ε̟ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ̟ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ̟όψη κατά
την αξιολόγηση των ̟ροσφορών. Τρο̟ο̟οίηση της ̟ροσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου κατά την κρίση της
αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη και δεν
λαµβάνεται υ̟όψη.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 ̟.µ. στα Γραφεία του
Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος
Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ̟ου έχει
συσταθεί, ειδικά για το σκο̟ό αυτό µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού, ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Κατά την
α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορούν να ̟αρίστανται οι ̟ροσφέροντες ή οι
νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους.
Μετά την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού ̟ροβαίνει στην
καταχώρηση αυτών ̟ου υ̟έβαλαν ̟ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ̟ου
κατέθεσαν.
Προσφορές ̟ου α̟ορρί̟τονται για τυ̟ικούς λόγους α̟οκλείονται α̟ό την ̟εραιτέρω
αξιολόγηση.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης
των ̟ροσφορών, µ̟ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό, των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ̟ου
αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσφορών.
Σε ̟ερί̟τωση συνυ̟οβολής µε την ̟ροσφορά στοιχείων και ̟ληροφοριών εµ̟ιστευτικού
χαρακτήρα ̟ου η τυχόν γνωστο̟οίησή τους στους συνυ̟οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα
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συµφέροντά τους, ο ̟ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε̟’ αυτών την ένδειξη «̟ληροφορίες
εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των ̟ληροφοριών οι συνυ̟οψήφιοι. Η έννοια της ̟ληροφορίας εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνον την ̟ροστασία του α̟ορρήτου ̟ου καλύ̟τει τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα της
ε̟ιχείρησης του υ̟οψηφίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, ̟ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών
ελέγχοντας αν τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της ̟αρούσης ̟ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών
̟ροδιαγραφών είναι α̟αράβατοι και η ο̟οιαδή̟οτε µη συµµόρφωση ̟ρος αυτούς
συνε̟άγεται α̟όρριψη της ̟ροσφοράς (Άρθρο 3, ̟αρ. 7, Π∆ 118/07). Προσφερόµενα είδη ̟ου
α̟οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της
οικονοµικής αξιολόγησης.
Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος
ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της
χαµηλότερης τιµής ανά είδος α̟οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε̟ιλογής µεταξύ των ̟ροσφορών ̟ου
κρίθηκαν α̟οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.
Προσφορά ειδών υψηλότερων ̟ροδιαγραφών α̟ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται
υ̟όψη αυστηρά και µόνο σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ̟ερισσότερων της µιας ̟ροσφορών µε την ίδια
τιµή. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ̟ερισσότερων της µιας ̟ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση
γίνεται στο σύνολο των ̟ροµηθευτών ̟ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της
̟οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η
διαδικασία της κλήρωσης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α̟ό τον Πρύτανη του
Πανε̟ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης όσοι ̟ήραν µέρος σ’ αυτόν.
Οι ̟ροµηθευτές στους ο̟οίους κατακυρώνεται η ̟ροµήθεια, υ̟οχρεούνται να ̟ροσέλθουν σε
̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης,
για την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής δεν ̟ροσέλθει για
να υ̟ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ̟ροθεσµία, το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται να
α̟ευθυνθεί στον ε̟όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ̟ροµηθευτή ή να µην ̟ροχωρήσει στην
̟ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη θα ̟αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ̟ου θα υ̟οδειχθούν α̟ό τη ∆ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη
και έξοδα του ανάδοχου ̟ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η ̟αράδοση των ειδών θα γίνει σε
συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη. Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκα̟έντε ηµέρες α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης ̟ροµήθειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η εγκατάσταση – συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α̟ό τον ανάδοχο ̟ροµηθευτή, χωρίς
ε̟ι̟λέον ε̟ιβάρυνση του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ̟ροσφοράς τους αυτόµατα:
 εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ̟ου ̟ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται
στην ̟ροσφορά τους ή στην ̟αρούσα ̟ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην
̟ροσφορά.
 αναλαµβάνουν να ε̟εµβαίνουν για την α̟οκατάσταση των τυχόν ̟ροβληµάτων ̟ου θα
̟αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίησή τους, είτε κατά τον
χρόνο της εγγύησης µε δα̟άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα̟άνες του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου.
 κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α̟οκατάσταση τυχόν
̟ροβληµάτων ̟ου θα ̟αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε̟ι̟λέον κόστος για το
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η ̟ληρωµή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ̟ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ̟ροµηθευτή, θα γίνει µετά
την οριστική ̟αραλαβή (α̟ό τις αρµόδιες Ε̟ιτρο̟ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ̟ου
αφορούν στην ̟αρούσα διακήρυξη και ̟ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των
̟ροσφορών. Η ̟ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ̟ου θα εκδοθούν στο όνοµα του
̟ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α̟ό θεώρηση αυτών α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ̟ροµηθευτή θα ̟ρέ̟ει να εκδοθούν
σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου
στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τρα̟εζικά τέλη ή τυχόν άλλες
ε̟ιβαρύνσεις, ε̟ιβαρύνουν τον ανάδοχο ̟ροµηθευτή. Η δα̟άνη βαραίνει τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Ε̟ί του καθαρού ̟οσού (̟ρο Φ.Π.Α.) γίνεται ̟αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ̟οσό
της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις.
Ο ̟ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α̟αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο̟οία θα
̟αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε̟ιστηµίου ̟ου θα υ̟οδειχθούν. Οι
δασµοί, φόροι και λοι̟ές δηµοσιονοµικές ε̟ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α̟ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον
διαγωνισµό, εκτός α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα ή ̟αραδροµές.
2. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην
τεχνική ̟ροσφορά έντυ̟α, σχέδια και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία ̟ου µ̟ορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε̟άγεται αυτόµατα την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή
α̟ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ̟ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των
α̟οφάσεων του Πρύτανη του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας
σχετικά µε τις ̟ροµήθειες του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ̟ορεί να ζητήσει συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις για
το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας διακήρυξης, α̟ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων
του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για
την ̟αροχή ̟ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και
Σχαλλίγ Μαργιολέν (τηλ. 2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).
5. Αντίτυ̟α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό
το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
το ο̟οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε̟ίσηµη
ιστοσελίδα του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση
«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµοί Προµηθειών»
6. Ε̟ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α̟ό τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο
δίκαιο είναι ̟άντοτε το Ελληνικό.
7. Ο ̟ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ̟ερίοδο της εγγύησης
σύµφωνα µε τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό̟ως αυτές ορίζονται
στην ̟αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ̟ροσφορά του.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η ̟αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α̟ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα µέρη της.

Η Ανα̟ληρώτρια Πρύτανης

Καθ. Αµαλία Πολυδωρο̟ούλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ

2/pkg

7

203.00 €

ΟΧΙ

TEMAXIO
Συσκευασία 10
τεμαχίων
Συσκευασία 10
τεμαχίων

44

66.35 €

2

20.88 €

2

4.64 €

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α
24

48

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ρολό χαρτί επαγγελματικό, 5
κιλών
Φιάλες βουτανίου 190g
Λαμπτήρας 21V 150W EKE (για
οπτικές ίνες)
Λαμπτήρας 12V 20W GU4 (για
στερεοσκόπια)
Λαμπτήρας 6V 30W G4 (για
μικροσκόπιο & στερεοσκόπιο
Nikon)
Μεγεθυντικός φακός με
τετράγωνο φακό και zoom x5,
CT-200E, με βάση στήριξης σε
τραπέζι/πάγκο/κλπ
Φιάλες βουτανίου 190g

B
56

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ
Ψυγειοκαταψύκτης
ΝΑΙ

Γ
61

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ
Φωτογραφική μηχανή και
βίντεο με υποβρύχια θήκη
Υποβρύχια φώτα τύπου Gamma
Light, Ανακλαστήρας φωτός για
το είδος 61
Σταθερή βάση για
φωτογραφική μηχανή για το
είδος 61
Σετ στήριξης υποβρύχιου
φωτισμού για το είδος 61,
αποτελούμενο από εύκαμπτο
μπράτσο, εξαρτήματα στήριξης
και δέστρες, ανακλαστήρας
φωτός, σιλικόνη

25
36
37
38

42

62

63

64

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
16%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΟΧΙ

Συσκευασία 10
τεμαχίων

2

32.48 €

ΟΧΙ

TEMAXIO

3

215.76 €

ΟΧΙ

Τεμάχιο

20

30.16 €

Τεμάχιο

1

394.40 €

ΝΑΙ

Τεμάχιο

1

277.70 €

ΝΑΙ

Τεμάχιο

2

152.01 €

ΝΑΙ

Τεμάχιο

1

38.98 €

ΟΧΙ

Τεμάχιο

2

101.34 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.537,70 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Α/Α

2
25

26

27

28

29

30

31

32

33

38

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Βιομηχανικό Χαρτί
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
ιχνών
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
εντόμων
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
πεταλούδων
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
δίπτερων
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
θηλαστικών
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
στρουθιόμορφων πουλιών
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
δένδρων
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
λιμναίων οργανισμών
Εγχειρίδιο Βιολογικού
Εργαστηρίου για αναγνώριση
νυχτερίδων
Τυποποιημένα αντιδραστήρια
σε κυλινδρικές κυψελίδες για
την μέτρηση COD στην κλίμακα
15-150 mg/L, κατάλληλα για το
όργανο Dr 2800 της HACH

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ

Συσκευασία 2 x
4,5 κιλά

7

174.99 €

1

15.00 €

3

75.00 €

1

28.00 €

2

119.99 €

1

36.00 €

1

36.00 €

1

36.00 €

3

24.00 €

1

65.00 €

4

260.00 €

ΝΑΙ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*

ΦΠΑ 16%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο
ΝΑΙ
τεμάχιο

ΟΧΙ
πακέτο των 25
τεμαχίων
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39

40

43

Τυποποιημένα αντιδραστήρια
σε κυλινδρικές κυψελίδες
εξωτερικής διαμέτρου 13 mm
με barcode αναγνώρισης
μεθόδου, για την μέτρηση ΝΟ3Ν στην κλίμακα 0.23-13.5 mg/L,
κατάλληλα για το όργανο Dr
2800 της HACH
Φίλτρα διήθησης LLG-Filter
paper, Φ 47mm του οίκου LLG
Γερμανίας, για την λειτουργία
του συστήματος διήθησης του
ίδιου οίκου
Φίλτρο καθαρισμού νερού
Progard 2 Pretreatment Pack
(Long), του οίκου Merck Millipore, αυθεντικό, αρ. κατ.
PROG00002, για την λειτουργία
του συστήματος καθαρισμού
νερού Elix 3 του ίδιου οίκου

ΟΧΙ

1

95.00 €

20

80.00 €

1

400.00 €

πακέτο των 25
τεμαχίων

ΟΧΙ
πακέτο των 100
τεμαχίων

ΟΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.444,98 €
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η οργάνωση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών σε µορφή ̟ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη
και υ̟οβολή των τεχνικών ̟ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.
Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε ̟οινή α̟οκλεισµού κατά την κρίση της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης,

να υ̟οβάλλουν τον ̟ίνακα συµ̟ληρωµένο και µε

̟λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν, ό̟ου θεωρούν α̟αραίτητο, να ̟αρα̟έµ̟ουν σε
σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο̟οία θα ̟εριλαµβάνουν στην ̟ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή
̟αραλείψεις στην ̟ροσφορά µ̟ορούν κατά την κρίση της ε̟ιτρο̟ής να καταστήσουν την
̟ροσφορά ως α̟αράδεκτη. Πάντως η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το
δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε̟ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό, για την ̟αροχή διευκρινίσεων ή και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων ̟ου αφορούν
στην ̟ροσφορά. Η α̟όρριψη ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο
αντίστοιχο ̟ρακτικό το ο̟οίο θα συντάξει η ε̟ιτρο̟ή.
Οι υ̟οψήφιοι υ̟οχρεούνται να α̟αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ̟ινάκων των τεχνικών
̟ροδιαγραφών για τα είδη τα ο̟οία ̟ροσφέρουν. Τα υ̟οχρεωτικά κριτήρια ̟ροσδιορίζονται
στους ̟ίνακες ̟ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό̟ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν
αναγράφεται οτιδή̟οτε, η α̟άντηση είναι και ̟άλι υ̟οχρεωτική, αλλά η µη ικανο̟οίηση του
κριτηρίου δεν µ̟ορεί να καταστήσει την ̟ροσφορά ως α̟αράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ̟ινάκων θα συµ̟ληρωθεί υ̟οχρεωτικά α̟ό τους
υ̟οψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ̟οχρέωση ̟ροσφέρεται ή
αναλαµβάνεται α̟΄ αυτούς. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα συµ̟ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε
̟ερί̟τωση ̟ου µένει κενή θεωρείται ότι η α̟άντηση είναι «ΟΧΙ».
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη ̟αρα̟οµ̟ή σε σελίδα των
ε̟ισυνα̟τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ̟οψηφίου, ̟ου τεκµηριώνουν ή
α̟οσαφηνίζουν την α̟άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι ̟αρα̟οµ̟ές στα εγχειρίδια θα
γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ̟ροσθηκών ̟ου θα αναφέρονται στους ̟ίνακες µαζί µε το
όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ̟. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται
και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ̟ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης δεν υ̟οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η ̟αρα̟οµ̟ή ̟ου υ̟άρχει
είναι λανθασµένη.
Οι ̟ροσφορές ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο κρίθηκαν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης α̟ορρι̟τέες
θα καταχωρηθούν σε σχετικό ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι ελάχιστες ̟ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :
1. Ε̟ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο̟οιουδή̟οτε µέρους κάθε ̟ρος ̟ροµήθεια είδους ̟ου θα
̟αρουσιάσει ̟ροβλήµατα λειτουργίας.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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2. Α̟οκατάσταση ο̟οιασδή̟οτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ̟ερί εκ̟λήρωσης των ̟αρα̟άνω
υ̟οχρεώσεων καθώς και αναλυτική ̟εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο ̟ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό̟ο υ̟οστήριξης κατά την διάρκεια της
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της ̟εριόδου καλής λειτουργίας.
5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής θα χρησιµο̟οιήσει για την τεχνική υ̟οστήριξη τρίτους (̟.χ.
ε̟ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι̟ρόσω̟ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Β. Για Τµήµα Ε̟ιστηµών της Θάλασσας:
Α/Α: 56 ΕΙ∆ΟΣ: ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναφερθεί

Κατασκευαστής

>300 λίτρα

Χωρητικότητα
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης

70 λίτρα ̟ερί̟ου
230 λίτρα ̟ερί̟ου

Κατάψυξη στο ̟άνω µέρος

Ναι

∆ί̟ορτο

Ναι

Εξωτερικές διαστάσεις
Ενεργειακή κλάση
Εγγύηση καλής λειτουργίας

185 εκ. x 60 εκ. x 60εκ.
Α+
≥2 χρόνια

Α/Α:61 ΕΙ∆ΟΣ: Φωτογραφική µηχανή και βίντεο µε υ̟οβρύχια θήκη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
∆υνατότητες

Να αναφερθεί
Full HD, Action Camera

Φακός

Ultra wide angle

Ανάλυση εικόνων

3680×2760 pixels

Format εικόνων

JPEG

Ανάλυση video

1920×1080 pixels

Frames per second (Μέγιστη ανάλυση)
Format video

60 fps
MP4 H.264 codec

Α̟οθηκευτικό µέσο

Κάρτα µνήµης

Συνδέσεις

HDMI, USB 2.0

Τύ̟οι κάρτας µνήµης
PictBridge

microSD
Όχι

Βάρος

136 gr

Wi-Fi

Ενσωµατωµένο στη µηχανή

Μέγιστο βάθος λειτουργίας
Υ̟οβρήχια θήκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

40 µέτρα
ΝΑΙ
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Α/Α:62 ΕΙ∆ΟΣ: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΑ ΤΥΠΟΥ Gamma Light, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ για το είδος 61
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναφερθεί

Κατασκευαστής

αλουµίνιο

Υλικό
∆ι̟λά o-ring στεγανο̟οίησης

ΝΑΙ
120 µέτρα

Μέγιστο βάθος λειτουργίας
Lumen

220

Beam angle

10˚
6500Κ

Θερµοκρασία χρώµατος

10

Ωρες λειτουργίας
Μ̟αταρίες

2CR 123

∆ιαστάσεις

142 x 36 mm
113 g

Βάρος
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

Να αναφερθεί

Σχήµα

Τριγωνική ε̟ί̟εδη

Υλικό

αλουµίνιο

∆έστρα ̟ρόσδεσης µηχανής

ΝΑΙ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Θέσεις ̟ρόσδεσης άλλων
εξαρτηµάτων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Β. Για Τµήµα Περιβάλλοντος:
Α/Α: 25 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση ιχνών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Τίτλος
Pocket Guide To Tracks & Signs
Συγγραφέας
Gerard Gorman
ISBN
9781472909862
Εκδότης
Bloomsbury Natural History
Σελίδες
192
Α/Α: 26 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση εντόµων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Insects of Britain and Western Europe,
Τίτλος
3rd Edition
Συγγραφέας
Michael Chinery
ISBN
9781408179482
Εκδότης
A&C Black
Σελίδες
320
Α/Α 27 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση ̟εταλούδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Τίτλος
Collins Butterfly Guide
Συγγραφέας
Tom Tolman
ISBN
9780007279777
Εκδότης
Collins
Σελίδες
384
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α: 28 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση δί̟τερων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
The European families of the Diptera Τίτλος
the flies of Europe - Identification key
Συγγραφέας
Pjotr Oosterbroek
ISBN
9789050112451
Εκδότης
KNNV Publishing
Σελίδες
208
Α/Α: 29 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση θηλαστικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Mammals of Europe, North Africa and
Τίτλος
the Middle East
S Aulagnier, A.J. Mitchell-Jones, J. Zima,
Patrick Haffner, Francois Moutou
Συγγραφέας
Illustrator: Jean Chevallier
ISBN
9781408113998
Εκδότης
A&C Black
Σελίδες
272
Α/Α: 30 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση στρουθιόµορφων ̟ουλιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Collins Field Guide — BIRDS OF THE
Τίτλος
PALEARCTIC: Passerines
Συγγραφέας
Norman Arlott
ISBN
9780007147052
Εκδότης
Collins
Σελίδες
240
Α/Α: 31 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση δένδρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τίτλος
Collins Tree Guide
Συγγραφέας
David More, Owen Johnson
ISBN
9780007139545
Εκδότης
Collins
Σελίδες
464
Α/Α: 32 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση λιµναίων οργανισµών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τίτλος
Concise Pond Wildlife Guide
Συγγραφέας
ISBN
9781847739773
Εκδότης
New Holland
Σελίδες
192
Α/Α: 33 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό εγχειρίδιο για αναγνώριση νυχτερίδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Bats of Britain, Europe and Northwest
Τίτλος
Africa
Christian Dietz, Otto von Helversen,
Συγγραφέας
Dietmar Nill
ISBN
9781408105313
Εκδότης
A&C Black
Σελίδες
400
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