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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 13/7/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5945
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις

διασφάλιση

του
της

Ν.

4009/2011

ποιότητας

(ΦΕΚ

Α’

των σπουδών

195/06.09.2011).
και

«Δομή,

διεθνοποίηση

λειτουργία,

των

ανωτάτων

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το ΠΔ 83/1984 (ΦΕΚ Α ́31/20.03.1984), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,...», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ),
4. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
5. Την υπ’ αριθ. 11/10.09.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου» (ΦΕΚ τ. Β’ 2458/16.09.2014)
6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007), «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο μέτρο που δεν αντίκειται προς το Π.Δ. 60/2007 και
όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύσει αναλογικά ή συμπληρωματικά προς αυτό,
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8. του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α ́194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» όπως εν
προκειμένω εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 4270/2014,
9. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’19/01.02.1995), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
10. Το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.1997), «Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών»,
11. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
12. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013)–ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρμογή της ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει σήμερα,
13. Το

Ν.

2690/1999

(ΦΕΚ

Α’

45/09.03.1999)

«Κύρωση

του

Κώδικα

Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
14. Το άρθρο 14 του Ν 2672/1998 (ΦΕΚ Α’ 290/28.12.1998), «Διακίνηση εγγράφων με
ηλεκτρονικά μέσα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
15. Το

Ν.2121/1993

(ΦΕΚ

Α ́25/04.03.1993),

«Πνευματική

ιδιοκτησία,

συγγενικά

δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» όπως ισχύει σήμερα,
16. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου

στον

Νομαρχιακό

και

Τοπικό

Τύπο

και

άλλες

διατάξεις»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
17. Το Ν. 4024/27.10.2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», και ειδικότερα το
άρθρο 26 αυτού «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»,
18. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ́ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.09.2011)-Κεφάλαιο Β (άρθρο 11), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 2 από 24

16PROC004775973 2016-07-14
20. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση
Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
21. Το άρθρο 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης

και

ανάπτυξης

της

ελληνικής

οικονομίας,

οργανωτικά

θέματα

του

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
22. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α ́ 29/19.3.2015) και ειδικότερα το άρθρο 37 παρ. 3 με το οποίο
καταργήθηκε η υποχρέωση ένταξης προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα
23. Tα υπ’αριθμ. 40(επαναληπτική)/07.06.2016 Πρακτικά ΄Εκτακτης Συνεδρίασης Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με

την οποία

αποφασίσθηκε η σκοπιμότητα

δαπάνης για την ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών και συμβολαίων
συντήρησης - υποστήριξης συστημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το
τρέχον έτος 2016,
24. Την υπ’ αριθμ. 750/17.06.2016 (ΑΔΑ: 73Ξ
Απόφαση

Β469Β7Λ-ΒΤΑ, ΑΔΑΜ : 16REQ004616361)

Ανάληψης Υποχρέωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

συνολικού ποσού

69.700,00€ , από τον ΚΑΕ 0899Α του οικονομικού έτους 2016,
25. Tα υπ’αριθμ. 17/30.06.2016, Θέμα 8.14 (ΑΔΑ:.ΩΔΩΓ469Β7Λ-ΔΥΑ ) Πρακτικά Τακτικής
Συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τα οποία αποφασίσθηκε
η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά
είδος,

για

την

ανανέωση

αδειών

χρήσης

λογισμικών

και

συμβολαίων

συντήρησης/υποστήριξης συστημάτων, συνολικού ποσού 69.700,00€ (ΚΑΕ 0899) για τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2016 και έγκριση του τεύχους διακήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών και συμβολαίων
συντήρησης / υποστήριξης συστημάτων, συνολικού ποσού 69.700,00€ για το οικονομικό έτος 2016.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 69.700,00 € (εξήντα εννέα
χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και στο ποσό των
56.209,68€ (πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών) χωρίς

Φ.Π.Α.

και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 0899Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
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Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά είδος.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου

(www.aegean.gr)

και

συγκεκριμένα

στη

θέση

«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις



Διαγωνισμοί Προμηθειών» και στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ». Επίσης θα αναρτηθεί
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ισογείου του Κτιρίου Διοίκησης.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:
 Η φράση:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5945/13.07.2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
 Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, 12:00»
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»,
 Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016,
10:00 π.μ.».
Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από
το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος
Πανεπιστημίου,

Κτίριο

Διοίκησης,

81100

Μυτιλήνη.

Προσφορές

μπορούν

αποστέλλονται στην Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

επίσης

να

Πανεπιστημίου

Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 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 με
ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου
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της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή
των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των
προσφορών είναι η κα Γέραλη Ειρήνη (τηλ. 2251036040).
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
υπάλληλος, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον
ενδιαφερόμενο.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη την οικονομική
τους προσφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός υποφακέλου Οικονομικής προσφοράς θα
πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται :
 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, 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.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), ήτοι :


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 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

συστήματος

την
για

πρόληψη
την

χρησιμοποίησης

νομιμοποίηση

του

εσόδων

χρηματοπιστωτικού

από

τις

παράνομες

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



είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,



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



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),



αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης,

Β) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό τους.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος
υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα
πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των
ενδιαφερόμενων. Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ) και ο πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα
ζητούμενα στοιχεία.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένο ευκρινώς.
Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η
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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 το ποσοστό του ΦΠΑ. 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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
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 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
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο
είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - 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 περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά
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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.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της
Κεντρικής Δ/σης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει
συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου οργάνου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού
προβαίνει

στην καταχώρηση

αυτών

που

υπέβαλαν

προσφορές

και

τον

έλεγχο

των

δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους
αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που
αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του υποψηφίου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 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
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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, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που
αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της
οικονομικής αξιολόγησης.
Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος
ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.
Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται
υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια
τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση
γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της
ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998
(ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, ως εξής:
-ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α/Α

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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
διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
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.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
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Α/Α

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
(κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης».
-ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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 διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
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.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
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 της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Δήλωση 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
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βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με
την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης».
-ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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
διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Διευθύνων 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.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

3.

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 της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης».
-ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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 διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσώπου
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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.Δ 60/2007. Το απόσπασμα
ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

3.

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 της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Δήλωση 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. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με
την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
-ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης.

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
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(κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

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 Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης».
-ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Α/Α
1.

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

Υπεύθυνη Δήλωση 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
2.
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Κοινοτική νομοθεσία 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.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή άλλου συλλογικού
οργάνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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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 ΠΔ 118/2007, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Λόγω του γεγονότος ότι οι
ημερομηνίες λήξης των αδειών χρήσης των διαφόρων λογισμικών δεν συμβαδίζουν χρονικά,
η ημερομηνία παράδοσης κάθε είδους θα πρέπει να συμφωνεί χρονικά με την λήξη της άδειας
χρήσης του και θα αναφέρεται στην σύμβαση.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών 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 την
Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 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.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου καθώς και κράτηση 0,10 %
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.
4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε
όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ).
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,
βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον
διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 14 από 24

16PROC004775973 2016-07-14
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 στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των
αποφάσεων Πρύτανη του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά
με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για
το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και
Επικοινωνιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για την παροχή πληροφοριών
σχετικά με τη διακήρυξη είναι η κα Γέραλη Ειρήνη (τηλ. 2251036040).
5. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών»
6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’–
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Αμαλία Πολυδωροπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT

1/12/2016-30/11/2017

Β.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SYMANTEC )
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ TAPE LIBRARY
2016

28/11/2016-27/11/2017

Δ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ( GFI FAX SERVER)

23/5/2016 – 22/5/2017

Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ( HP NNMi Openview )

1/6/2016-31/5/2017

ΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ

21/6/2016-20/6/2017

Ζ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΡΟΥ

29/11/2016-28/11/2017

Η.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WOWZA
MEDIA SERVER

3ETHΣ

Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

23/5/2016 – 22/5/2017

Σελίδα 16 από 24

16PROC004775973 2016-07-14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ Α.: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT (1/12/2016-30/11/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.000,00 €
Α/Α

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

2FJ-00025

EntCAL ALNG LicSAPk OLV E
1Y Acdmc Pltfrm DvcCAL
wSrvcs
OfficeProPlusEdu ALNG
LicSAPk OLV E 1Y Acdmc
Pltfrm

KW5-00361

WinEntforSA ALNG
UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc
Pltfrm

Α.1
76A-01004
Α.2

Α.3

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Β.

:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΔΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

250

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

250

«
«

250

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Symantec

(28/11/2016-27/11/2017)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.700,00 €

Α/Α

Β.1

KΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)
ZNAMXZZ4-BR1AS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

SYMC NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE EDITION 7.6
XPLAT 1 FRONT END TB
RENEWAL BASIC 12 MONTHS
ACAD BAND S Item type: ACD
MAINT (Customer number:
378663)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΕΙΔΟΣ Γ. : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΤAPE LIBRARY HP MSL8096 -S/N: DEC016019S (23/05/2016 -

22/05/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500,00 €

Α/Α KΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γ.1

DEC016019S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Επέκταση εγγύησης ΤAPE
LIBRARY HP MSL8096

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ Δ.: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ GFI FaxMaker Unlimited users SMA Renewal for 1 year
(23/5/2016 – 22/5/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.600,00 €

Α/Α

KΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

Δ.1

FAXMCRENUNL-Y

Δ.2

LUPGMC11+-1Y

Δ.3

8XCFAXREN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

GFI FaxMaker
Unlimited users SMA
Renewal for 1 year
Additional lines SMA
Renewal for 1 year
XCAPI Basic Version
& XCAPI-Fax T.38and SoftfaxExtension - 8 Lines
Renewal

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1
1 έτος
12
1 έτος

2
1 έτος

Σελίδα 18 από 24

16PROC004775973 2016-07-14
ΕΙΔΟΣ Ε. : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ HP NNMi Openview
(1/6/2016-31/5/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Α/Α

Ε.1

2.900,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης
Δικτύου- HP NNMi Openview
(26 x HP NNM iSPI 2501+/100 SW E-LTU δυνατότητα διαχείρισης συσκευών
δικτύου) και διάθεση αναβαθμίσεων σε
όλες τις νέες εκδόσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΣΤ. : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (21/6/2016-20/6/2017 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Α/Α

ΣΤ.1

ΣΤ.2

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)
VS6-ENT-PSSS-A

VCS6-STD-PSSS-A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

25.300,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Production Support
Coverage Academic
VMware vSphere 6
Enterprise for 1
processor
Production Support
Coverage Academic
VMware vCenter Server
6 Standard for vSphere 6
(Per Instance)

1 έτος

24

1 έτος

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΕΙΔΟΣ Z : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΡΟΥ (29/11/2016-28/11/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.700,00 €

Α/Α

KΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

Z.1

VS6-ENT-P-SSS-C

Z.2

VCS6-STD-P-SSS-C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Production Support
Coverage VMware
vSphere 6 Enterprise
for 1 processor
Production Support
Coverage VMware
vCenter Server 6
Standard for vSphere 6
(Per Instance)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

8

1 έτος

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ H : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WOWZA MEDIA SERVER
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
2.000,00 €

Α/Α

Η.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Επέκταση συμβολαίου συντήρησης
(Standard maintenance and support
contract) για το λογισμικό Wowza Media
Server

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3 έτη

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ Α.: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT (1/12/2016-30/11/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.000,00 €
KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

2FJ-00025

EntCAL ALNG LicSAPk OLV
E 1Y Acdmc Pltfrm DvcCAL
wSrvcs
OfficeProPlusEdu ALNG
LicSAPk OLV E 1Y Acdmc
Pltfrm

KW5-00361

WinEntforSA ALNG
UpgrdSAPk OLV E 1Y
Acdmc Pltfrm

Α.1
76A-01004
Α.2

Α.3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

1 έτος

250

«
«

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

250

250

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΕΙΔΟΣ

Β.

:ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΔΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Symantec

(28/11/2016-27/11/2017)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.700,00 €

Α/Α

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

Β.1 ZNAMXZZ4BR1AS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

SYMC NETBACKUP
PLATFORM BASE COMPLETE
EDITION 7.6 XPLAT 1 FRONT
END TB RENEWAL BASIC 12
MONTHS ACAD BAND S Item
type: ACD MAINT
(Customer number: 378663)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

1 έτος

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΕΙΔΟΣ Γ. : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤAPE LIBRARY HP MSL8096 -S/N: DEC016019S (23/05/2016 -22/05/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500,00 €

Α/Α

Γ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Επέκταση εγγύησης
ΤAPE LIBRARY HP
MSL8096 (S/N:
DEC016019S)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

1

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΕΙΔΟΣ Δ.:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ GFI FaxMaker Unlimited users SMA Renewal for 1 year

(23/5/2016 – 22/5/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.600,00 €

Α/Α

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

Δ.1

FAXMCRENUNL-Y

Δ.2

LUPGMC11+-1Y

Δ.3
8XCFAXREN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
GFI FaxMaker
Unlimited users SMA
Renewal for 1 year
Additional lines SMA
Renewal for 1 year
XCAPI Basic Version
& XCAPI-Fax T.38and SoftfaxExtension - 8 Lines
Renewal

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

1
1 έτος
12
1 έτος

2
1 έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΕΙΔΟΣ Ε. : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ HP NNMi Openview
(1/6/2016-31/5/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Α/Α

Ε.1

2.900,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Υποστήριξη Συστήματος
Παρακολούθησης Δικτύου- HP
NNMi Openview
(26 x HP NNM iSPI 2501+/100
SW E-LTU - δικτύου) και
διάθεση αναβαθμίσεων σε
όλες τις νέες εκδόσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 έτος

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΕΙΔΟΣ ΣΤ. : ΕΙΔΟΣ ΣΤ. : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (21/6/201620/6/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Α/Α

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

ΣΤ.1

VS6-ENT-P-SSS-A

ΣΤ.2

VCS6-STD-P-SSSA

25.300,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Production Support
Coverage Academic
VMware vSphere 6
Enterprise for 1
processor
Production Support
Coverage Academic
VMware vCenter
Server 6 Standard for
vSphere 6 (Per
Instance)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ
24

1 έτος

1
1 έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΕΙΔΟΣ Z : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΡΟΥ (29/11/2016-28/11/2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

9.700,00 €

Α/Α

KΩΔ.
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(PART NO)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

Z.1

VS6-ENT-PSSS-C

1 έτος

8

Z.2

VCS6-STD-PSSS-C

Production Support
Coverage VMware
vSphere 6 Enterprise
for 1 processor
Production Support
Coverage VMware
vCenter Server 6
Standard for vSphere
6 (Per Instance)

1 έτος

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΕΙΔΟΣ H : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WOWZA MEDIA SERVER
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
2.000,00 €
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Η.1

Επέκταση συμβολαίου συντήρησης
(Standard maintenance and support
contract) για το λογισμικό Wowza
Media Server

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

3 έτη

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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