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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μυτιλήνη, 01 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α. Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8986/2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις
ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ’ όψη τα άρθρα της παρούσας Διακήρυξης και τις διατάξεις του
κατωτέρου νομικού πλαισίου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:

1.

το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

2.

το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

3.

το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014- Διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 111/Α/7-5-14) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,

4.

το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5.

το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226): «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»,
6.

το N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια”»,

7.

το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’, 141/17-08-2010),

8.

το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

9.

το Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»,
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10. το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση ων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
11. το 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,
12. το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
13. το Π.Δ. 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου” (Α’ 150), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα από το Ν. 4412/2016,
14. το Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992»,
15. το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις,
16. το Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012): Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015,
17. το Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία,
18. το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…»,
19. το Π.Δ. 155/2009 (ΦΕΚ Α΄ 197) «Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου»),
20. την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ) η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ ,
21. 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»,
22. την υπ' αριθμό 11/10.09.2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-9-2014),
23. τα με αρ. 45 (επαναληπτική)/21.07.2016 πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 1.15: Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής. για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου
με ΑΔΑΜ: 16REQ004860186,
24. την Α.Α.Υ. 26 με Α.Π.:166/15.01.2016, και ΑΔA: 7ΩΞΠ469Β7Λ-Ν7Χ,
25. την Α.Α.Υ. 21 με Α.Π.:161/15.01.2016, και ΑΔA: ΩΖ4Γ469Β7Λ-ΑΣΨ,
26. την Α.Α.Υ. 27 με Α.Π.:167/15.01.2016, και ΑΔA: Ω∆ΞΚ469Β7Λ-3ΩΟ,
27. την Α.Α.Υ. 25 με Α.Π.:165/15.01.2016, και ΑΔA: 6Η8Μ469Β7Λ-ΡΝ5,
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28. τα με αρ. 47 (επαναληπτική)/04.08.2016 πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα : Έγκριση προδιαγραφών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
29. τα με αρ. 55(επαναληπτική)/26.10.2016 ΑΔΑ: 6ΩΗΙ469Β7Λ-ΚΩΧ πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα των
Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Ομάδα –
Πανεπιστημιακή Μονάδα και έγκριση του τεύχους διακήρυξης,

προκηρύσσει:
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και ειδικότερα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ
ΦΠΑ ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών. Ο προαναφερόμενος
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής &
Επικοινωνιών της Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Μιχάλων 8, την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνο, Χίου, Σύρου και Ρόδου,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Ομάδα –
Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (59.759,57€) προ ΦΠΑ, & στο
συνολικό ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ (71.901,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, το οποίο θα
καλυφθεί από τον τους κωδικούς 2014ΣΕ54600037, 2014ΣΕ54600041, 2014ΣΕ54600042,
2014ΣΕ54600043 του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και αφορά τα
εξής CPV:
Είδος
Α.1
Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5

Κωδικός CPV
30213000-5
30100000-0
30213300-8
30213100-6
30213100-6
30213200-7

Β.6
Β.7
Β.8
Γ.1
Δ.1
Δ.2
Δ.3
Δ.4

44212310-5
32552100-8
32552100-8
30238000-6
30238000-6
30216130-6
30232110-8
30100000-0

Ονομασία CPV
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Μηχανήματα γραφείου
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με
τη χρήση γραφίδας
Ικριώματα
Τηλεφωνικές συσκευές
Τηλεφωνικές συσκευές
Εξοπλισμός ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
Εξοπλισμός ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων
Εκτυπωτές λέιζερ
Μηχανήματα γραφείου
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Δ.5
Δ.6
Δ.7
Δ.8

30213000-5
30213000-5
30231310-3
32552100-8

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Επίπεδες οθόνες
Τηλεφωνικές συσκευές

1. Αναλύεται δε ανά ομάδα ειδών ως εξής:
Πίνακας Α1: Ανάλυση Προϋπολογισμού Ομάδας Α Εξοπλισμός Πληροφορικής Λήμνου
Περιγραφή είδους

Ποσότητα σε
τεμάχια

Α.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπος 1
Σύνολο

2

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ
1.709,40€

Συντελεστής
ΦΠΑ
17%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
2.000,00€

1.709,40€

2.000,00€

Πίνακας Α2: Ανάλυση Προϋπολογισμού Ομάδας Β Εξοπλισμός Πληροφορικής Χίου
Περιγραφή είδους

Ποσότητα σε
τεμάχια

Β.1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Τύπος 1
Β.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β.3 ΦΟΡΗΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τύπος 1
Β.4 ΦΟΡΗΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τύπος 2
Β.5 ΤΑΜΠΛΕΤΑ
Β.6 ΙΚΡΙΩΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(RACK)
Β.7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 1
Β.8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 2
Σύνολο

3

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ
1.050,00 €

Συντελεστής
ΦΠΑ
17%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
1.228,50 €

32

21.120,00 €

17%

24.710,40€

1

1.500,00 €

17%

1.755,00€

1

1.100,00 €

17%

1.287,00€

1
1

400,00 €
861,62 €

17%
17%

468,00€
1.008,10€

10

1.200,00 €

17%

1.404,00€

10

2.500,00 €

17%

2.925,00€

29.731,62€

34.786,00€

Πίνακας Α3: Ανάλυση Προϋπολογισμού Ομάδας Γ Εξοπλισμός Πληροφορικής Σύρου
Περιγραφή είδους
Γ.1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
RFID

Ποσότητα σε
τεμάχια
1

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ
2.580,65 €
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Συντελεστής
ΦΠΑ
24%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
3.200,00€
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Σύνολο

2.580,65€

3.200,00€

Πίνακας Α4: Ανάλυση Προϋπολογισμού Ομάδας Α Εξοπλισμός Πληροφορικής Ρόδου
Περιγραφή είδους

Ποσότητα σε
τεμάχια

Δ.1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
RFID
Δ.2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(BARCODE)
Δ.3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER
Δ.4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Δ.5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπου 1
Δ.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπου 2
Δ.7 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Δ.8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 1
Σύνολο

1

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ
2.580,65

Συντελεστής
ΦΠΑ
24%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
3.200,00€

3

362,90 €

24%

450,00€

1

483,87 €

24%

600,00€

1
6

2.384,68 €
4.838,71 €

24%
24%

2.957,00€
6.000,00€

15

9.677,42 €

24%

12.000,00€

6
38

812,90
4.596,77 €

24%
24%

1008,00
5.700,00€

25.737,90€

31.915,00

Το συμφωνημένο τίμημα στον/ους ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον
προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο
παράδοσης των ειδών
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της κάθε
Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακά Τμήματα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
1. Λήμνου, Μητροπολίτη Ιωακείμ - 2, Κτίριο Διοίκησης, 81400, Μύρινα (κα Τσόχα
Εριφύλλη, τηλ. 22540 83016)
2. Χίου, Μιχάλων - 8, 82100, Χίος (κα Σαλιάρη, τηλ. 22710 35021)
3. Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως – 1-2, 84100, Ερμούπολη (κ. Καϊλης, τηλ. 22810 97024)
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4. Ρόδου, Δημοκρατίας – 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 85132, Ρόδος (κα Διαμαντάρα, τηλ. 22410
99026)
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 και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html).
Η περίληψη της διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(Πρόγραμμα Διαύγεια) την 01/11/2016, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7Σ83469Β7Λ-ΔΩΓ και η
Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): την 01/11/2016, απ’ όπου κι έλαβε
αριθμό ΑΔΑΜ:16PROC005319028.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Μιχάλων 8, Χίος, μέχρι την Δευτέρα 14/11/2016 και ώρα 14:30.
Όλες οι προσφορές

που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή,

δεν

αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία Διενέργειας
Διαγωνισμού για να παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
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και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με το ταχυδρομείο ή με άλλο
κατάλληλο μέσο.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της Διακήρυξης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να
παρατείνουν τις προθεσμίες.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Χίου, Μιχάλων 8, Χίος, στην κα. Μονιούδη Μαρία ή στην κα
Μουντούδη Λαμπρινή όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 με 15:00 στο τηλέφωνο
2271035043 ή 2271035050, και στο e-mail: ype@chios.aegean.gr.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8, Χίος, την 15η
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
συγκροτείται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Για την
αξιολόγηση των ενστάσεων έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διοικητικών
και ενδικοφανών προσφυγών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου έτους 2016.
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτήθηκε τριμελής
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
Οργάνου για κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία φαξ:
2271035059

ή

ηλεκτρονικά:

ype@chios.aegean.gr

συμπληρωματικές

πληροφορίες

ή

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και
κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της
σύμβασης θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την υποβολή
του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η σύμβαση
παρατίθεται στο Δ΄ ΜΕΡΟΣ της Διακήρυξης.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών ανά
Πανεπιστημιακή Μονάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της
παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
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συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να
μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα
τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση
διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των
διαδοχικών τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ,

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τόπος παράδοσης
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με μέριμνα του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης , σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. Λήμνου, Καρατζά - 24, Κυδάδειο Κτήριο, 81400, Μύρινα (κα Πανταζή Αντωνία, τηλ.
22540 83033 ή κα Τσόχα Εριφύλλη, τηλ. 22540 83016)
2. Χίου, Μιχάλων - 8, 82100, Χίος (κα Μονιούδη Μαρία, τηλ. 22710 35043)
3. Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Σύρος, (Ζερβουδάκης Κυριάκος, 22810 97043)
4. Ρόδου, Δημοκρατίας - 1, 85132, Ρόδος (κ. Αγγουράς Παναγιώτης, τηλ. 22410 99041)
Παραλαβή υλικών
1. Τα

προς

προμήθεια

είδη

θα

παραλάβουν

οι

Επιτροπές

παραλαβής

κάθε

Πανεπιστημιακής Μονάδας, οι οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο
παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
3. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
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α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι
για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά
την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου Οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
Οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
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Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου Οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου Οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό

σε τριάντα ημέρες από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου Οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού Οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
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σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και

την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου Οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
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4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια ορίζονται στο
Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Προσφορές θα κατατεθούν για κάθε ομάδα των υπό προμήθεια ειδών (όπως αυτά
εμφανίζονται στους Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β4 του Μέρους Β’ της παρούσας Διακήρυξης και η
κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής προ ΦΠΑ ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί
δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (A' 139), στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν υπάρχει εις
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βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
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4198/2013 (A' 215), (στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ η δήλωση θα προέρχεται
από τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)
7. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής και δεν υφίσταται
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
8. τηρεί

τις

υποχρεώσεις

στους

τομείς

του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
9. δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
10. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
11. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβάλω την ακεραιότητα του.
12. είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Β

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου και

Γ.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 10, ούτε μεγαλύτερη των 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά,
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20
της παρούσας, ως εξής:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), σχετικό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα
αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα

διάπραξης

εγκλήματος,

νομιμοποίησης

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παιδικής εργασίας και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων. . ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το
απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
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κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό (των περιπτ. 2, 3 & 4) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην
περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Οι

ενώσεις

υποβάλλουν

1.

οικονοµικών
τα

φορέων

παραπάνω,

κατά

που

υποβάλλουν

περίπτωση

κοινή

δικαιολογητικά,

προσφορά,
για

κάθε

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 του Ν.4412/2016.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που
επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό
2.

κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Κοινοτική και
Εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη γνώση των
συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
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Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της,
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΈΝΩΣΗ
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΙΧΑΛΩΝ – 8, ΤΚ 82100, ΧΙΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8986/01.11.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «15/11/2016 ημέρα Τρίτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : μέχρι την Δευτέρα
14/11/2016 και ώρα 14:30.

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
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Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με ευθύνη
του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια
ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στους Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β4 του Μέρους Β’ της παρούσας
διακήρυξης και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή προ ΦΠΑ ανά Ομάδα –
Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα χωριστά,
είτε και για περισσότερες από μία, είτε για το σύνολο των Ομάδων – Πανεπιστημιακών
Μονάδων.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σύμφωνα με
το άρθρο 12 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Γ της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει
να είναι σαφείς.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή
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μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) - ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει το κόστος/τεμάχιο υπολογισμένο χωρίς
Φ.Π.Α. ώστε να προκύπτει το συνολικό κόστος μετά από τον πολλαπλασιασμό του
κόστους του τεμαχίου με το σύνολο των τεμαχίων σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής
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Προσφοράς, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Μέρος Γ΄ της παρούσας και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι
τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της
προσφοράς.
5. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο συνολικό κόστος προ ΦΠΑ ανά Ομάδα –
Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτή προκύπτει από την
οικονομική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού

(ΕΔΔ),

την

Τρίτη

15/11/2016

και

ώρα

10:00

π.μ.,

παρουσία

των

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον
το επιθυμούν οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
Α) Η ΕΔΔ σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των
προσφορών και τους επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής & των τεχνικών
προσφορών. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα τα
μέλη της ΕΔΔ.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω Όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
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σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται έως ότου ολοκληρωθεί ο
έλεγχος των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά».
Στην περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΔ την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ως άνω φακέλων η υπηρεσία
διενέργειας του διαγωνισμού θα ενημερώσει τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών με ειδική πρόσκληση.
Στη συνέχεια, οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχωρούν και η ΕΔΔ σε κλειστή
συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών
και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται.
Η ΕΔΔ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της.
Σε περίπτωση, που απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες, στο πρακτικό καταχωρούνται
και οι προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες και αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι
ακριβείς λόγοι απόρριψης.
Β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των άνω στοιχείων των προσφορών, και μόνο για τις
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών
προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο Α οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή
συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους που δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο Α΄ του παρόντος άρθρου.
Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο, εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιμών.
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια
ειδών.
Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, συντάσσει Πρακτικό
με συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και
την πρόταση της για τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος προσέφερε το χαμηλότερο
συνολικό κόστος προ ΦΠΑ ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό προμήθεια ειδών.
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της επιτροπής.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
Οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34)
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή
μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση
ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
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μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών
που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα
αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
4. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 3, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός
του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10, ούτε μεγαλύτερη των
20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74)
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 13 τη παρούσας Διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα
στο αρμόδιο Όργανο αξιολόγησης.
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος,
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του παρόντος
άρθρου, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στην
παρούσα Διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, και κατά την σύναψη της σύμβασης.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της
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μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στη Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της
σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
Διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
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Τα προς προμήθεια είδη.
Τη συνολική τιμή των υπό προμήθεια ειδών.
Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των υπό προμήθεια ειδών, στην
αντίστοιχη Πανεπιστημιακή Μονάδα, στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση.

Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεσή της.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, Διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον προσφέροντα να παράσχει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

Σελίδα 28 από 85

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται ένα μήνα από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που:
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της Διακήρυξης,
παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές
είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους
της προσφοράς πριν την απόρριψή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής. Οι εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν αναφέρονται στο άρθ. 88 παραγρ. 2 του Ν.
4412/2016. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την αιτιολόγηση της
προσφοράς, αυτά δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ,
η προσφορά θα απορρίπτεται. υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα
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η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε
και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στη παρούσα
περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν. 4412/2016
ο

προσφέρων

δεν

έχει

παράσχει

τις

απαιτούμενες

εξηγήσεις,

εντός

της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016
αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
είναι υπό αίρεση.
θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος,
δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016
ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη διακήρυξη
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
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οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω
παραβόλου.
ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή.
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την
επανάληψη της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί
συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση
τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του
συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά
περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και
γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά
με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε
εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών
καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και
στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας
βίας αναφέρονται οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των
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εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του
αναδόχου, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του
σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό
β) σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
O διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
που συνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
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 Διενέργειας 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 Διενέργειας 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 στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Όπου στη στήλη
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη
ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους
υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση
προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την
ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».
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
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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 Διενέργειας
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.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
(Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται και τοποθετούνται στο φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς)

Πίνακας Β1 Τεχνικά χαρακτηριστικά & Συνολική ποσότητα ειδών Εξοπλισμού Πληροφορικής
Λήμνου

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1
Α.1.1

Α.1.2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΗΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός :2.000€

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
ΤΥΠΟΣ 1
Πλήθος σταθμών:2
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση
κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου 18μήνου.
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του
μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, motherboard κλπ
πλην της οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα
είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο σκληρός
δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου να είναι
συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής
του υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα από
αυτό. Τα PCs να έχουν δυνατότητα επαναφοράς
στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Α.1.3

Τύπος: Intel Core i5 ή ισοδύναμος

ΝΑΙ

Α.1.4

Βασική συχνότητα (GΗz): ≥ 3,20

ΝΑΙ

Α.1.5

Αριθμός πυρήνων: ≥ 4

ΝΑΙ

Α.1.6

L2 Cache (MΒ): ≥ 6

ΝΑΙ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
Α.1.7

Chipset: Intel Η110 Express chipset ή αντίστοιχο
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α.1.8

Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη μητρική
πλακέτα (σε GB): ≥ 32

ΝΑΙ

Α.1.9

Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 2133

ΝΑΙ

Α.1.10

Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 1
Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 : ≥ 4
Υποστήριξη υποδοχών USB 3.0 : ≥ 4
(τουλάχιστον 2 υποδοχές στην πρόσοψη)

ΝΑΙ

Α.1.11

ΝΑΙ

PS 2 υποδοχές: ≥ 2
Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή SERIAL ΑΤΑ (σε Gb/s): ≥
6
Σειριακές υποδοχές: ≥ 1

ΝΑΙ

Α.1.15

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card
10/100/1000BASE-T (Gigabit)

ΝΑΙ

Α.1.16

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Υψηλής Ευκρίνειας
(High Definition Audio)

ΝΑΙ

Α.1.17

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

NAI

Α.1.18

Ενσωματωμένη πλατφόρμα ασφαλείας TPM
(Trusted Platform Module)

ΝΑΙ

Α.1.12
Α.1.13
Α.1.14

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΝΗΜΗ
Α.1.19

Μέγεθος (GΒ): ≥ 4

ΝΑΙ

Α.1.20

Τύπος: DDR4

ΝΑΙ

Α.1.21

Συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 2133

ΝΑΙ

Α.1.22

Υποδοχές μνήμης: τουλάχιστον 2

ΝΑΙ

ΚΟΥΤΙ
Α.1.23

Small Form Factor

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Α.1.24

Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15%

ΝΑΙ

Α.1.25

Ισχύς (W): ≥ 180 (≥80% efficient)

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Α.1.26

Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1

ΝΑΙ

Α.1.27

Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 250

ΝΑΙ

Α.1.28

Πρωτόκολλο: SATA IIΙ ή καλύτερο

ΝΑΙ

Α.1.29

Τεχνολογία αποθήκευσης: SSD

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Α.1.30
Α.1.31
Α.1.32

Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1
Τοποθέτηση: εσωτερική στο κουτί του σταθμού
εργασίας
Είδος: SuperMulti DVD Writer

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
Α.1.33

Ενσωματωμένη Intel HD ή ισοδύναμη ή καλύτερη
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΟΝΤΙΚΙ
Α.1.34

Τύπος: οπτικό 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης

ΝΑΙ

Α.1.35

Διασύνδεση USB

ΝΑΙ

Α.1.36

Microsoft συμβατό

ΝΑΙ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Α.1.37

Αριθμός πλήκτρων: ≥ 104

ΝΑΙ

Α.1.38

Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών
και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο

ΝΑΙ

Α.1.39

Διασύνδεση USB

ΝΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.1.40

Windows 7 Professional 64bit ή νεότερη αντίστοιχη
έκδοση

ΝΑΙ

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α.1.41

Πιστοποιήσεις ENERGY STAR®, EPEAT Gold™

ΝΑΙ

Α.1.42

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα
αναφερόμενα υποσυστήματα

ΝΑΙ

Α.1.43

ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 2 χρόνια από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

ΟΘΟΝΗ
Α.1.44

Τεχνολογία οθόνης: IPS

ΝΑΙ

Α.1.45

Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast):
τουλάχιστον 1000:1

ΝΑΙ

Ανάλυση: τουλάχιστον 2560x1440
Εξωτερικές θύρες I/O: τουλάχιστον 2 θύρες USB
2.0 (να περιλαμβάνεται καλώδιο για σύνδεση με
τον Η/Υ)
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: <= 8 ms Gray-toGray
Φινίρισμα επιφάνειας οθόνης: αντιθαμβωτικές
επιστρώσεις
Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον >= 23,5 ίντσες
διαγώνια

ΝΑΙ

Α.1.51

Φωτεινότητα οθόνης: >= 300 cd/m2 (nits)

ΝΑΙ

Α.1.52

Σήμα εισόδου: HDMI 1.4 και DisplayPort 1.2 (τα
καλώδια να περιλαμβάνονται)

ΝΑΙ

Α.1.46
Α.1.47

Α.1.48
Α.1.49
Α.1.50

Α.1.53
Α.1.54
Α.1.55
Α.1.56

Plug and play
Τοποθέτηση: εξωτερική στερέωση τύπου VESA 4
οπών
Τροφοδοσία: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220 έως 240
VAC, 50 ή 60 Hz
Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO, EPEAT Gold και
Energy Star
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη από τον
κατασκευαστή

Α.1.57

ΝΑΙ

Πίνακας Β2 Τεχνικά χαρακτηριστικά & Συνολική ποσότητα ειδών Εξοπλισμού Πληροφορικής
Χίου

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Β

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΧΙΟΥ
Προϋπολογισμός :34.786

Β.1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (φωτοαντιγραφή,
εκτύπωση, σάρωση) ΤΥΠΟΥ 1

Β.1.1

Αριθμός μονάδων: 3

Β.1.2

Τύπος

Laser

Β.1.3

Χρώμα

Μονόχρωμο

Β.1.4

Σαρωτής

ΝΑΙ

Β.1.5

Πολυμηχάνημα

ΝΑΙ

Β.1.6

Μνήμη

≥256

Β.1.7

Μέγεθος χαρτιού

Β.1.8

Συμβατότητα

LINUX, Mac, PC
(Windows)

Β.1.9

Δυνατότητες

Mobile Printing
Capability, Fax

Β.1.10

Συνδεσιμότητα

Wi-Fi, Ethernet,
USB

ΝΑΙ

A4, A5, B5, B6, C5,
Executive, Legal,
Letter

Εκτυπωτής
Β.1.11

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης

Β.1.12

Μέγιστη Ανάλυση

Β.1.13

Duplex Print

≥27 ppm
1200x1200 dpi
Αυτόματο

Σαρωτής
Β.1.14

Μέγιστη Ανάλυση

9600x9600 dpi

Β.1.15

Βάθος Χρώματος

24 bit

Β.1.16

ADF

ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Β.1.17

Σάρωση Διπλής Όψεως

ΝΑΙ

Β.1.18

Ποσότητα Φύλλων ADF

≥50 φύλλα

Β.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Β.2.1

Β.2.2

Πλήθος σταθμών: 32
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση
κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου
18μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα του μικροϋπολογιστή
(πληκτρολόγιο, motherboard κλπ πλην της
οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο
σκληρός δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου
να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού
συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό. Τα PCs
να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην
αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Β.2.3

Τεχνολογία κατασκευής

Β.2.4

Συχνότητα

Β.2.5

Πυρήνες

Β.2.6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

<= 22 nm
τελευταίας γενιάς
>= 3.6 GHz
>=2

Ποσότητα έξυπνης cache

>= 3 ΜΒ

Επεξεργαστής γραφικών

Intel HD Graphics
4400 ή αντίστοιχο
ή καλύτερο

Μητρική πλακέτα
Β.2.7

Υποδοχές μνημών

>= 2

Β.2.8

Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας

Β.2.9

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit

NAI

Β.2.10

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου

NAI

>= 2 USB 3.0, >= 4
USB 2.0

Μνήμη RAM
Β.2.11

Τύπος

Β.2.12

Μέγεθος

DDR3 ή νεότερο
>= 4 GB
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Β.2.13

Ταχύτητα διαύλου

Β.2.14

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
>= 1600 MHz
NAI

Σκληρός Δίσκος
Τύπος

HDD ή καλύτερος

Β.2.15

Χωρητικότητα

>= 500 Gbyte

Β.2.16

Ταχύτητα περιστροφής

>= 7200 RPM

Κουτί
Β.2.17

Mini ή
μεγαλύτερος

Τύπος

Μπροστινές θύρες επικοινωνίας

>= 2 USB 2.0 / 1
μικροφώνου, 1
ήχου

Τροφοδοτικό
Μέγιστη ονομαστική ισχύς
Β.2.18

>= 180 Watts

Οπτικός δίσκος

DVD +- RW

Πληκτρολόγιο / ποντίκι
Β.2.19

Σύνδεση

Β.2.20

Χρώμα

Β.2.21

Χαρακτήρες πληκτρολογίου

Β.2.22

Τύπος ποντικιού

USB
Μαύρο
Λατινικά/Ελληνικά
Οπτικό

Λειτουργικό Σύστημα
Microsoft Windows 8.1 64 Bit Greek
Β.2.23

Εγγύηση

Β.2.24

On site, Next Business Day

Β.3
Β.3.1

NAI
>=3 χρόνια
Θα αξιολογηθεί

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ 1
Πλήθος σταθμών: 1
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Β.3.2

Β.3.3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση
κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου
18μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα του μικροϋπολογιστή
(πληκτρολόγιο, motherboard κλπ πλην της
οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο
σκληρός δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου
να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού
συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό. Τα PCs
να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην
αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση.
Βάρος

ΝΑΙ

≤ 1.5 κιλά

Επεξεργαστής

Β.3.4

Τύπος

Β.3.5

Συχνότητα

Intel Core M ή
ισοδύναμος ή
καλύτερος
2,90 GΗz

Μνήμη RAM
Β.3.6

Τύπος

DDR3

Β.3.7

Μέγεθος

≥ 8GB

Σκληρός Δίσκος
Β.3.8

Τύπος

Β.3.9

Χωρητικότητα

SSD
≥ 480 GB

Οθόνη
QHD + IPS MULTI
TOUCH

Β.3.10

Τύπος

Β.3.11

Μέγεθος

≥13,3’’

Β.3.12

Ανάλυση

≥3200x1800 pixel

Β.3.13

Web Camera

Β.3.14

Κάρτα δικτύου

ΝΑΙ
Wi-Fi 802.11
ac/b/g/n
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β.3.15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

USB 3, 1 x HDMI,
1 x headphone
out jack, 1 x
microphone in
jack, 1 x DC-in jack
για AC adapter.

Θύρες επικοινωνίας

Ήχος
Β.3.16

Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο

Β.3.17

Πληκτρολόγιο

Β.3.18

Γλώσσα Ελληνική

Β.3.19

Λειτουργικό Σύστημα

Β.3.20

Εγγύηση

ΝΑΙ
NAI
Microsoft
Windows 7 ή
νεότερο
≥2 χρόνια

Μπαταρία
Β.3.21

Β.4
Β.4.1

Β.4.2

Β.4.3

Χωρητικότητα Μπαταρίας
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ 2
Πλήθος σταθμών: 1
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση
κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου
18μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα του μικροϋπολογιστή
(πληκτρολόγιο, motherboard κλπ πλην της
οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο
σκληρός δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου
να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού
συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό. Τα PCs
να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην
αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση.
Βάρος

≥5800mAh

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≤ 1.3 κιλά

Επεξεργαστής

Β.4.4

Τύπος

Β.4.5

Συχνότητα

Intel Core M ή
ισοδύναμος ή
καλύτερος
≥ 1,2 GΗz
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Μνήμη RAM
Β.4.6

Τύπος

DDR4

Β.4.7

Μέγεθος

≥ 8GB

Σκληρός Δίσκος
Β.4.8

Τύπος

Β.4.9

Χωρητικότητα

SSD
≥ 240GB

Οθόνη
Β.4.10

Τύπος

TFT LCD

Β.4.11

Μέγεθος

≥13,3’’

Β.4.12

Ανάλυση

≥3200x1800 pixel

Β.4.13

Web Camera

Β.4.14

Κάρτα δικτύου

ΝΑΙ
Wi-Fi 802.11
ac/b/g/n
USB 3, 1 x HDMI,
1 x headphone
out jack, 1 x
microphone in
jack, 1 x DC-in jack
για AC adapter.

Β.4.15

Θύρες επικοινωνίας

Β.4.16

Ήχος

Β.4.17

Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο

Β.4.18

Πληκτρολόγιο

Β.4.19

Γλώσσα Ελληνική

Β.4.20

Λειτουργικό Σύστημα

Β.4.21

Εγγύηση

ΝΑΙ
NAI
Microsoft
Windows 7 ή
νεότερο
≥2 χρόνια

Μπαταρία
Β.4.22

Χωρητικότητα Μπαταρίας

Β.5

ΤΑΜΠΛΕΤΑ

Β.5.1

Αριθμός μονάδων: 1

≥5800mAh
ΝΑΙ

Οθόνη
Β.5.2

Μέγεθος οθόνης

≥9,7”

Β.5.3

Ανάλυση οθόνης

≥2048x1536 pixels
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β.5.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Οθόνη πολλαπλής αφής (multi touch)

NAI

Λογιστικό
Β.5.5

Λειτουργικό σύστημα

≥Android 5

Κάμερα
Β.5.6

Ανάλυση βασικής κάμερας

Β.5.7

Δευτερεύουσα κάμερα

≥8MP
NAI

Επεξεργαστής
Β.5.8

Ταχύτητα βασικού επεξεργαστή

Β.5.9

Πυρήνες επεξεργαστή

1900MHz
4+4

Μνήμη
Β.5.10

Μνήμη RAM

≥3072MB

Αποθηκευτικά μέσα
Β.5.11

Μνήμη Αποθήκευσης

≥32GB

Δίκτυα & Συνδεσιμότητα
Β.5.12

Media

Β.5.13

Συνδεσιμότητα

Usb, έξοδος
ακουστικών/audio
Bluetooth, wi-fi

Δυνατότητες & Λειτουργίες
Β.5.14

Δυνατότητες

Card reader

Μπαταρία
Β.5.15

Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας

12HRS

Β.5.16

Χωρητικότητα Μπαταρίας

Β.6

ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19"(Rack)

B.6.1

Αριθμός μονάδων

B.6.2
B.6.3

Αρχιτεκτονική:
Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μx0,60μ
ύψους 42 U
Χωρίς πλαϊνά και πίσω καλύμματα

NAI

B.6.4

αρθρωτή βάση ύψους 10cm

NAI

B.6.5

Πάχος 2mm.

NAI

B.6.6

Προστασία IP 43.

NAI

B.6.7

Οι εξωτερικές επιφάνειες των ικριωμάτων
απαιτείται να διαθέτουν ανοδική εμβάπτυση
ηλεκτροφόρησης (Anodic dipcoat priming) και
βαφή πούδρας (Textured powder coating)

NAI

B.6.8

Επιλογή εισόδου καλωδίων

NAI

B.6.9

μέγιστο δυνατό φορτίο των ικριωμάτων
απαιτείται να είναι >=1.000kg

NAI

5870mAh
1

Σελίδα 45 από 85

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

B.6.10

Βίδες γείωσης

NAI

B.6.11

2 ράφια με στήριξη εμπρός και πίσω
2 Eιδικά πολύπριζα 19’’, 7 θέσεων Schuko (IEC
60320 C19) για οριζόντια τοποθέτηση εντός
του ικριώματος
2 οδηγούς δύο θέσεων κατακόρυφης/πλάγιας
διέλευσης καλωδίων 1U
4 οργανωτές διέλευσης καλωδίων 19’’
ανοικτού τύπου
Εγγύηση

NAI

B.6.12

B.6.13
B.6.14

B.6.15

Εγγύηση κατασκευαστή

Β.7

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VoIP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 1

ΝΑΙ
ΝΑΙ

>=1 έτος

Μοντέλο - Κατασκευαστής
B.7.1.

NAI

Να αναφερθεί

Αριθμός μονάδων

10

Αρχιτεκτονική:
B.7.2.
B.7.3.
B.7.4.

Τύπος συσκευής Επιτραπέζια VoIP
Συμβατότητα με το υπάρχον τηλεφωνικό
κέντρο Cisco Business Edition Unified
Communications Manager 9.x
Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP

NAI
NAI
NAI

B.7.5.

Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του
εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων

NAI

B.7.6.

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής
τροφοδοσίας

NAI

B.7.7.

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο
βάσει του IEEE 803af Power over Ethernet

NAI

B.7.8.

Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων

NAI

B.7.9.

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής
παραμετροποίησης μέσω DHCP

NAI

B.7.10.

Υποστήριξη Voice Activity Detection

NAI

B.7.11.

Υποστήριξη Comfort Noise Generation

NAI

B.7.12.

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)

NAI

B.7.13.

Δυνατότητα συνδιάσκεψης

NAI

B.7.14.

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης
Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς
συνθήκες
Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό
συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου

NAI

B.7.15.
B.7.16.
B.7.17.

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και
αναπάντητων κλήσεων
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

B.7.18.

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα
καλούντος, αριθμό καλούντος

NAI

B.7.19.

Υποστήριξη Music on Hold (MoH)

NAI

B.7.20.

Υποστήριξη αναμονής κλήσης

NAI

B.7.21.

Υποστήριξη DTMF

NAI

B.7.22.

Δυνατότητα σίγασης (mute)

NAI

B.7.23.

Δυνατότητα Call Pickup

NAI

B.7.24.

Ρύθμιση έντασης ήχου
Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της
συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή
επεξεργασίας κλήσεων
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής

NAI
NAI

B.7.27.

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx. Η
μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη
διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

NAI

B.7.28.

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας
Fast Ethernet

NAI

B.7.29.

Full-Duplex μεγάφωνο

NAI

B.7.30.

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)

120x30

B.7.31.

Υποστήριξη των codec G711 και G729a

NAI

B.7.25.
B.7.26.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Τροφοδοσία

B.7.32.

Να προσφερθούν τροφοδοτικά για τον
παραπάνω τύπο ΙP τηλεφωνικής συσκευής.
(Σε περίπτωση που απαιτούνται και καλώδια
IEC C13 για σύνδεση με το ηλεκτρικό Δίκτυο,
τα καλώδια αυτά δεν είναι απαραίτητο να
προσφερθούν καθώς υπάρχει διαθεσιμότητα)

ΝΑΙ

Εγγύηση
B.7.33.

Β.8

B.8.1.

Εγγύηση κατασκευαστή :
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VoIP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ2
Μοντέλο
- Κατασκευαστής

>=1 έτος

Να αναφερθεί
10

Αριθμός μονάδων
Αρχιτεκτονική:

B.8.2.
B.8.3.
B.8.4.
B.8.5.

Τύπος συσκευής Επιτραπέζια VoIP
Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο
τηλεφωνικό κέντρο Cisco Unified Call
Manager 9.x ή ανώτερο
Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του
εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

B.8.6.

Υποστήριξη εφαρμογών XML

NAI

B.8.7.

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής
τροφοδοσίας

NAI

B.8.8.

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο
βάσει του IEEE 803af Power over Ethernet

NAI

B.8.9.

Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων

NAI

B.8.10.

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής
παραμετροποίησης μέσω DHCP

NAI

B.8.11.

Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα 801q,
801p και Type of Service (ToS) Marking

NAI

B.8.12.

Υποστήριξη Voice Activity Detection

NAI

B.8.13.

Υποστήριξη Comfort Noise Generation

NAI

B.8.14.

Δυνατότητα συνδιάσκεψης

NAI

B.8.15.

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης
Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς
συνθήκες
Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό
συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου

NAI

B.8.16.
B.8.17.

NAI
NAI

B.8.18.

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και
αναπάντητων κλήσεων

NAI

B.8.19.

Δυνατότητα αναφοράς ποιοτικών στοιχείων
φωνής (jitter, packet loss) σε πραγματικό
χρόνο κατά τη διάρκεια κλήσης

NAI

B.8.20.

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα
καλούντος, αριθμό καλούντος

NAI

B.8.21.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργειών

>=4

B.8.22.

Δυνατότητα άμεσης εκτροπής κλήσης

NAI

B.8.23.

Υποστήριξη DTMF

NAI

B.8.24.

Υποστήριξη distinctive ringing

NAI

B.8.25.

Υποστήριξη πολλαπλών ήχων κλήσης

NAI

B.8.26.

Δυνατότητα σίγασης (mute)

NAI

B.8.27.

Υποστήριξη Call-Back

NAI

B.8.28.

Δυνατότητα Call Pickup

NAI

B.8.29.

Κατάλογος προσωπικών επαφών

NAI

B.8.30.

Κατάλογος συστήματος

NAI

B.8.31.

Προγραμματιζόμενες ταχείες κλήσεις

NAI

B.8.32.

Ρύθμιση έντασης ήχου

NAI

B.8.33.

Υποστήριξη Alternate Trivial File Transfer
Protocol (TFTP) Server

NAI
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

B.8.34.

B.8.35.
B.8.36.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής εξ
αποστάσεως μέσω ΗTTP και δυνατότητα
απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής
Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της
συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή
επεξεργασίας κλήσεων
Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού

NAI

NAI
NAI

B.8.37.

Δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων
ποιότητας φωνής (επιλογή μέσω πλήκτρου)

NAI

B.8.38.

Ανοιχτή συνομιλίας full duplex

NAI

B.8.39.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής

>=4

B.8.40.

Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης μηνυμάτων

NAI

B.8.41.

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx. Η
μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη
διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

NAI

B.8.42.

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας
fast Ethernet

NAI

B.8.43.

Ρυθμιζόμενο στήριγμα βάσης

NAI

B.8.44.

Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών

NAI

B.8.45.

NAI

B.8.47.

Full-Duplex μεγάφωνο
Oθόνη με ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης
(pixels)
Υποστήριξη των codec G711, G729a και G.722

B.8.48.

Πιστοποίηση συσκευής με χρήση Certificates

NAI

B.8.49.

Υποστήριξη Signalling encryption (TLS)

NAI

B.8.50.

Υποστήριξη Media encryption SRTP

NAI

B.8.51.

Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP NAI

B.8.46.

>=390x160
NAI

Τροφοδοσία

B.8.52.

Να προσφερθούν τροφοδοτικά για τον
παραπάνω τύπο ΙP τηλεφωνικής συσκευής
(σε περίπτωση που απαιτούνται και καλώδια
IEC C13 για σύνδεση με το ηλεκτρικό Δίκτυο,
τα καλώδια αυτά δεν είναι απαραίτητο να
προσφερθούν καθώς υπάρχει διαθεσιμότητα)

ΝΑΙ

B.8.53.

Άδειες χρήσης
Οι απαραίτητες άδειες για την ένταξη των
παραπάνω συσκευών στην υπάρχουσα
τηλεφωνική υποδομή του Πανεπιστημίου
(Cisco Communications Manager) είναι
διαθέσιμα από το Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος
δεν υποχρεούται να τις συμπεριλάβει στην
προσφορά του
Εγγύηση

NAI
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Εγγύηση κατασκευαστή

B.8.54.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

>=1 έτος

Πίνακας Β3 Τεχνικά χαρακτηριστικά & Συνολική ποσότητα ειδών Εξοπλισμού Πληροφορικής
Σύρου

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Γ
Γ.1
Γ.1.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΥΡΟΥ
Προϋπολογισμός :3.200€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
RFID
Πλήθος τεμαχίων: 1

ΝΑΙ

Γ.1.2

Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και
να έχει πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

Γ.1.3

Η συσκευή θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με
τα λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows 7
ή νεότερο.

ΝΑΙ

Γ.1.4

Να διαβάζει τις συμβατές με ISO ετικέτες RFID D8,
D6 και D4 της εταιρείας 3M, αλλά και άλλων
εταιρειών που διαθέτουν ετικέτες που είναι ISO
Compliant (να υποστηρίζονται τα ISO Standards
18000-3, Mode 1, and 15693-3)

ΝΑΙ

Γ.1.5

Γ.1.6

Γ.1.7

Γ.1.8

Να διαθέτει λειτουργία συλλογής πληροφοριών
ταυτόχρονα από πολλές ετικέτες RFID
Να έχει δυνατότητα ευέλικτης μεταφοράς των
στοιχείων από το βιβλιογραφικό σύστημα στη
συσκευή και αντιστρόφως, μέσω καρτών μνήμης
flash
(με
υποστηριζόμενη
χωρητικότητα
τουλάχιστον 1 Gigabyte). Θα πρέπει να παρέχεται
συσκευή ανάγνωση ή εγγραφής της μνήμης flash
(mini card reader ή Memory Card Reader ή συσκευή
reader κατάλληλη για την ανάγνωση ή/και εγγραφή
της κάρτας μνήμης Flash ανωτέρω.
Να διαθέτει εύκολη στην χρήση και στην
κατανόηση διεπαφή για όλες τις λειτουργίες (user
friendy interface), με χρησιμοποιούμενη γλώσσα
Ελληνικά ή/και Αγγλικά
Να διαθέτει οθόνη και φωτεινές και ηχητικές
ενδείξεις που θα δίνουν την δυνατότητα
παρακολούθησης των λειτουργιών της συσκευής,
όπως αυτές προδιαγράφονται παρακάτω (βλέπε
προδιαγραφή με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» παρακάτω)
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ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ.1.9

Να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη της συσκευής για
το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας

ΝΑΙ

Γ.1.10

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως λογισμικό
μετατροπής και μεταφοράς των δεδομένων από το
πρόγραμμα της βιβλιοθήκης προς αυτήν, το
υπάρχον λογισμικό της εταιρείας 3Μ που ήδη
χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη, με τεκμηρίωση στα
Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά . Το λογισμικό αυτό
είναι το «Digital Data Manager Model 747» και
«Digital Library Assistant» της 3Μ το οποίο θα
πρέπει να λειτουργεί σε λειτουργικό Windows XP,
Windows 7 ή νεότερο.

ΝΑΙ

Γ.1.11

Να έχει εύκολα προσαρμόσιμη ενσωματωμένη
αντένα που να μπορεί να ανιχνεύσει με ευκολία τα
τεκμήρια ενός ραφιού της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει
δηλαδή ο χρήστης της συσκευής να μπορεί χωρίς
να καταπονεί το σώμα του να κάνει την ανάγνωση
του RFID (περιπτώσεις τεκμηρίων τοποθετημένα σε
χαμηλά ή ψηλότερα από το ύψος του χρήστη ράφια
που θα πρέπει να γίνονται εύκολα προσβάσιμα με
κατάλληλη ρύθμιση της αντένας της συσκευής)

ΝΑΙ

Γ.1.12

Η ανάγνωση RFID ετικέτα να είναι δυνατή από 0 εκ.
έως τουλάχιστον 20 εκ.

ΝΑΙ

Γ.1.13

Να είναι αυτόνομη και φορητή μονάδα και η
τροφοδοσία της να γίνεται με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες.

ΝΑΙ

Γ.1.14

Το βάρος της μονάδος να είναι έως 800 γραμμάρια

ΝΑΙ

Γ.1.15

Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με
διάρκεια ζωής μπαταρίας τουλάχιστον 4 ώρες
ανάγνωσης
μεταξύ
των
φορτίσεων.
Να
συνοδεύεται από δεύτερη μπαταρία του ίδιου
είδους και από συσκευή επαναφόρτισής τους.

ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Γ.1.16

•
Να μπορεί να κάνει διαδοχική ανάγνωση
πολλών RFIDs τεκμηρίων (πχ τοποθετημένων στα
ράφια) με ταυτόχρονη αποθήκευση των
πληροφοριών και απόρριψη διπλοτύπων.
• Να έχει τη δυνατότητα υπόδειξης της σωστής
θέσης ταξιθέτησης τεκμηρίων, μέσω των κωδικών
τους.
•
Να μπορεί να εντοπίζει λανθασμένα
ταξιθετημένο τεκμήριο.
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

•
Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού ενός ή
πολλών τεκμηρίων βάσει λίστας με τους κωδικούς
τους, που θα φορτώνεται εκ των προτέρων στη
συσκευή.
• Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίων
των οποίων η επιστροφή δεν έχει γίνει σωστά.
Να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε
οποιοδήποτε ISO Tag Data standard εμφανιστεί στο
μέλλον.
Να συνοδεύεται από βαλίτσα ή σχετικό
αποθηκευτικό μέσο που να παρέχει ασφάλεια κατά
τη μεταφορά του.
Να έχει πιστοποίηση CE και πιστοποίηση UL

Γ.1.17

Γ.1.18
Γ.1.19

Να πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών Αποβλήτων
από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (WEEE)
και Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS) της Ε.Ε.

Γ.1.20

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 3 ετών από την κατασκευάστρια
εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία
παραλαβής της συσκευής.
Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) έτη από την
ημερομηνία παραλαβής

Γ.1.21

Γ.1.22

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πίνακας Β4 Τεχνικά χαρακτηριστικά & Συνολική ποσότητα ειδών Εξοπλισμού Πληροφορικής
Ρόδου

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Δ
Δ.1
Δ.1.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΡΟΔΟΥ
Προϋπολογισμός :31.915€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID
Πλήθος τεμαχίων: 1

ΝΑΙ

Δ.1.2

Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο
και να έχει πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

Δ.1.3

Η συσκευή θα πρέπει να συνεργάζεται
πλήρως με τα λειτουργικά συστήματα
Windows XP, Windows 7 ή νεότερο.

ΝΑΙ

Δ.1.4

Να διαβάζει τις συμβατές με ISO ετικέτες RFID
D8, D6 και D4 της εταιρείας 3M, αλλά και
άλλων εταιρειών που διαθέτουν ετικέτες που
είναι ISO Compliant (να υποστηρίζονται τα
ISO Standards 18000-3, Mode 1, and 15693-3)

ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ.1.5

Δ.1.6

Δ.1.7

Δ.1.8

Δ.1.9

Δ.1.10

Δ.1.11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Να
διαθέτει
λειτουργία
συλλογής
πληροφοριών ταυτόχρονα από πολλές
ετικέτες RFID
Να έχει δυνατότητα ευέλικτης μεταφοράς
των στοιχείων από το βιβλιογραφικό
σύστημα στη συσκευή και αντιστρόφως,
μέσω
καρτών
μνήμης
flash
(με
υποστηριζόμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 1
Gigabyte). Θα πρέπει να παρέχεται συσκευή
ανάγνωση ή εγγραφής της μνήμης flash (mini
card reader ή Memory Card Reader ή
συσκευή reader κατάλληλη για την ανάγνωση
ή/και εγγραφή της κάρτας μνήμης Flash
ανωτέρω.
Να διαθέτει εύκολη στην χρήση και στην
κατανόηση διεπαφή για όλες τις λειτουργίες
(user friendy interface), με χρησιμοποιούμενη
γλώσσα Ελληνικά ή/και Αγγλικά
Να διαθέτει οθόνη και φωτεινές και ηχητικές
ενδείξεις που θα δίνουν την δυνατότητα
παρακολούθησης των λειτουργιών της
συσκευής, όπως αυτές προδιαγράφονται
παρακάτω (βλέπε προδιαγραφή με τίτλο
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» παρακάτω)
Να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη της συσκευής
για το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως
λογισμικό μετατροπής και μεταφοράς των
δεδομένων από το πρόγραμμα της
βιβλιοθήκης προς αυτήν, το υπάρχον
λογισμικό της εταιρείας 3Μ που ήδη
χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη, με τεκμηρίωση
στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά . Το
λογισμικό αυτό είναι το «Digital Data
Manager Model 747» και «Digital Library
Assistant» της 3Μ το οποίο θα πρέπει να
λειτουργεί σε λειτουργικό Windows XP,
Windows 7 ή νεότερο.
Να
έχει
εύκολα
προσαρμόσιμη
ενσωματωμένη αντένα που να μπορεί να
ανιχνεύσει με ευκολία τα τεκμήρια ενός
ραφιού της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει δηλαδή ο
χρήστης της συσκευής να μπορεί χωρίς να
καταπονεί το σώμα του να κάνει την
ανάγνωση του RFID (περιπτώσεις τεκμηρίων
τοποθετημένα σε χαμηλά ή ψηλότερα από το
ύψος του χρήστη ράφια που θα πρέπει να
γίνονται εύκολα προσβάσιμα με κατάλληλη

Σελίδα 53 από 85

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ρύθμιση της αντένας της συσκευής)
Δ.1.12

Η ανάγνωση RFID ετικέτα να είναι δυνατή
από 0 εκ. έως τουλάχιστον 20 εκ.

ΝΑΙ

Δ.1.13

Να είναι αυτόνομη και φορητή μονάδα και η
τροφοδοσία
της
να
γίνεται
με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΝΑΙ

Δ.1.14

Δ.1.15

Το βάρος της μονάδος να είναι έως 800
γραμμάρια
Να
λειτουργεί με
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία με διάρκεια ζωής μπαταρίας
τουλάχιστον 4 ώρες ανάγνωσης μεταξύ των
φορτίσεων. Να συνοδεύεται από δεύτερη
μπαταρία του ίδιου είδους και από συσκευή
επαναφόρτισής τους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Να μπορεί να κάνει διαδοχική ανάγνωση
πολλών RFIDs τεκμηρίων (πχ τοποθετημένων
στα ράφια) με ταυτόχρονη αποθήκευση των
πληροφοριών και απόρριψη διπλοτύπων.

Δ.1.16

Δ.1.17

Δ.1.18
Δ.1.19
Δ.1.20

Δ.1.21

•
Να έχει τη δυνατότητα υπόδειξης της
σωστής θέσης ταξιθέτησης τεκμηρίων, μέσω
των κωδικών τους.
•
Να μπορεί να εντοπίζει λανθασμένα
ταξιθετημένο τεκμήριο.
• Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού ενός
ή πολλών τεκμηρίων βάσει λίστας με τους
κωδικούς τους, που θα φορτώνεται εκ των
προτέρων στη συσκευή.
•
Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού
τεμαχίων των οποίων η επιστροφή δεν έχει
γίνει σωστά.
Να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε
οποιοδήποτε ISO Tag Data standard
εμφανιστεί στο μέλλον.
Να συνοδεύεται από βαλίτσα ή σχετικό
αποθηκευτικό μέσο που να παρέχει
ασφάλεια κατά τη μεταφορά του.
Να έχει πιστοποίηση CE και πιστοποίηση UL
Να πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών
Αποβλήτων από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό
Εξοπλισμό (WEEE) και Χρήσης Επικίνδυνων
Ουσιών (RoHS) της Ε.Ε.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 3 ετών από την κατασκευάστρια
εταιρεία, ισχύουσα από την ημερομηνία
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παραλαβής της συσκευής.

Δ.1.22
Δ.2

Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) έτη από την
ημερομηνία παραλαβής
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(BARCODE)

ΝΑΙ

Δ.2.1

Πλήθος τεμαχίων: 3

ΝΑΙ

Δ.2.2

Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο
και να έχει πιστοποίηση CE.

ΝΑΙ

Δ.2.3

Να είναι ελαφρύ και εργονομικό κατάλληλο
για χρήση σε δανεισμούς βιβλιοθηκών

ΝΑΙ

Δ.2.4

Καθαρό βάρος έως 170 γραμμάρια

ΝΑΙ

Δ.2.5

Τρόπος διασύνδεσης: σειριακή (RS-232) και
USB

ΝΑΙ

Δ.2.6

Να τροφοδοτείται από τον υπολογιστή

ΝΑΙ

Δ.2.7

Να διαθέτει αισθητήρα CCD (charge-coupled
device)

ΝΑΙ

Δ.2.8

Τεχνολογία ανάγνωσης: Laser 1D

ΝΑΙ

Δ.2.9

Να υποστηρίζει λειτουργία hands-free

ΝΑΙ

Δ.2.10

Δ.2.11

Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (σάρωσης):
τουλάχιστον 250 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Μέγιστες γωνίες σάρωσης τουλάχιστον (σε
μοίρες):
- οριζόντια: 70 ο ,
- κατακόρυφη: 75 ο
- εγκάρσιας περιστροφής: 30

Δ.2.12

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ο

- Μέγιστη απόσταση ανάγνωσης τουλάχιστον
20 εκατοστά
Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης ειδών
barcode: 2/5 family, Code39 (plus Code32,
Cip39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN128, Code
128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR,
TELEPEN,
PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM, Code
16K, Code 49, GS1 Databar™(rss)
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Δ.2.13

Να διαθέτει ηχητική και οπτική ένδειξη
σωστής ανάγνωσης

ΝΑΙ

Δ.2.14

Να έχει αντοχή σε πτώση από ύψος κατ’
ελάχιστον 1,5 μέτρα

ΝΑΙ

Δ.2.15

Να συνοδεύεται από επιτραπέζια βάση

ΝΑΙ

Δ.2.16

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής

ΝΑΙ

Δ.3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER

Δ.3.1

Αριθμός μονάδων: 1

Δ.3.2
Δ.3.3

Δ.3.4

Δ.3.5

Δ.3.6

ΝΑΙ

Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο
και να έχει πιστοποίηση CE
Τεχνολογία εκτύπωσης: εκτύπωση Laser ή
Led
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης
(κανονική ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30
σελίδες ανά λεπτό
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (κανονική
ποιότητα, Α4): τουλάχιστον 30 σελίδες ανά
λεπτό
Έξοδος πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4):
έως 20 δευτερόλεπτα (από την κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας ή ετοιμότητας)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ.3.7

Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη
ποιότητα): τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi

ΝΑΙ

Δ.3.8

Μέγιστος κύκλος εκτύπωσης σελίδων ανά
μήνα: τουλάχιστον 80.000 σελίδες

ΝΑΙ

Δ.3.9
Δ.3.10

Δ.3.11

Δ.3.12

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:
τουλάχιστον 1500 φύλλα
Βασικοί δίσκοι χαρτιού (paper trays):
τουλάχιστον 2
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων:
τουλάχιστον οι παρακάτω: χαρτί (απλό,
έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο ,
προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο,
σκληρό), ετικέτες, διαφάνειες, φάκελοι
Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη
(Να συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα αυτόματης
εκτύπωσης διπλής όψεως)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου:
Δ.3.13

δίσκος τροφοδότησης τουλάχιστον 50
φύλλων διαφορετικών μεγεθών και εισόδου
τουλάχιστον 500 φύλλων
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Δ.3.14
Δ.3.15
Δ.3.16

Δ.3.17
Δ.3.18
Δ.3.19
Δ.3.20

Δ.3.21

Δ.3.22

Δ.3.23

Δ.3.24
Δ.3.25

Δ.3.26

Δ.4
Δ.4.1

Δ.4.2

Δ.4.3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας
εισόδου χαρτιού (bypass)
Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου:
υποδοχή εξόδου τουλάχιστον 150 φύλλων
Τυπικά μεγέθη μέσων: A4, A5, Β4, B5,
φάκελοι
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων:
Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών
μεγεθών
Παρεχόμενη μνήμη: τουλάχιστον 512 MB
Μέγιστη μνήμη: τουλάχιστον 1024 MB
Ταχύτητα επεξεργαστή: τουλάχιστον 500
MHz
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή:
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης με
υποστήριξη PCL 5c, PCL 6, Postscript Level 3 ή
ισοδύναμων
Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2.0 ή νεότερο
και Fast Ethernet 10/100 (μέσω θύρας
δικτύου RJ-45)
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
Microsoft Windows XP Home, XP Professional,
Server 2003, XP Professional x64, Vista, 7, 7
x64, 8, 8 x64 ή νεότερη Mac OS X version 10.5
ή νεότερη
Περιλαμβανόμενο λογισμικό: Προγράμματα
οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό
εγκατάστασης σε CD-ROM
Εγχειρίδια χρήσης
Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, από
την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχύουσα από
την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (φωτοαντιγραφή,
εκτύπωση, σάρωση)
Αριθμός μονάδων: 1
Να είναι επιτραπέζια μονάδα αναπαραγωγής
αντιγράφων (ασπρόμαυρων και έγχρωμων)
μεσαίας αναπαραγωγικής ικανότητας με
δυνατότητες εκτύπωσης (ασπρόμαυρη και
έγχρωμη) και σάρωσης (ασπρόμαυρη και
έγχρωμη)
Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο
και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο
πρόσφατο μοντέλο της σειράς του,
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παραγωγής τελευταίας διετίας.

Δ.4.4

Δ.4.5

Δ.4.6

Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής
ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία
του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα
όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή
αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την
εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα
υλικά κατασκευής τύμπανου. Επίσης το
μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα
εξοικονόμησης
ενέργειας
όταν
δεν
λειτουργεί.
Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα
τουλάχιστον 70.000 φύλλων. Η παραγωγική
αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από τον
κατασκευαστή.
Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 1GB

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Δ.4.7

Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής
ικανότητας τουλάχιστον 200GB

ΝΑΙ

Δ.4.8

Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα,
βιβλία, περιοδικά κτλ. μέγιστης διάστασης Α3

ΝΑΙ

Δ.4.9

Να έχει χρόνο προθέρμανσης μικρότερο ή ίσο
των 30 δευτερολέπτων

ΝΑΙ

Δ.4.10

Να δέχεται καρτοδέκτη

ΝΑΙ

Δ.4.11

Να λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/50-60Hz,
χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης

ΝΑΙ

Δ.4.12

Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και
τυχόν προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και
λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM

ΝΑΙ

Να συνεργάζεται με το λογισμικό διαχείρισης
εκτυπώσεων και φωτοτυπήσεων Gespage
v7.0.2
Διαχείριση χαρτιού πολυμηχανήματος
Να παράγει ευδιάκριτα και καθαρά
αντίγραφα από πρωτότυπα που περιέχουν
Δ.4.14
φωτογραφία ή κείμενο, αντιγράφοντας με
πραγματική ανάλυση των 600dpi και 256
τόνων του γκρι.
Να διαθέτει 3 τουλάχιστον δίσκους
τροφοδοσίας
συνολικής
χωρητικότητας
Δ.4.15
τουλάχιστον 1.200 φύλλων. Η χωρητικότητα
τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να επεκταθεί
με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας
Η χωρητικότητα δίσκου εξόδου να είναι
Δ.4.16
τουλάχιστον 200 φύλλων
Δ.4.13
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Δ.4.17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω
τύποι:
χαρτί
(απλό,
έγχρωμο,
προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο,
σκληρό), ετικέτες, φακέλους, διαφάνειες

Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με
αναστροφέα πρωτοτύπων (για σάρωση
Δ.4.18
διπλής όψης) μεγέθους από Α5 έως και Α3
τουλάχιστον
Λειτουργίες αναπαραγωγής αντιγράφων πολυμηχανήματος
Δ.4.19

Δ.4.20

Δ.4.21

Δ.4.22

Δ.4.23
Δ.4.24

Δ.4.25

Δ.4.26
Δ.4.27
Δ.4.28

Δ.4.29

Να διαθέτει την ψηφιακή τεχνολογία «μία
φορά σάρωση, πολλές εκτυπώσεις»
Να έχει δυνατότητα σμίκρυνσης και
μεγέθυνσης από 25% έως 400% σε βήματα
του 1%, αλλά και με έτοιμα προρυθμισμένα
επίπεδα
για
μετατροπές
μεταξύ
καθιερωμένων μεγεθών χαρτιού (πχ. από Α3
σε Α4 κτλ.)
Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5
έως Α3 τουλάχιστον
Να αντιγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 20
αντιγράφων Α4 το λεπτό, με ταχύτητα
πρώτου αντιγράφου μικρότερη ή ίση από 10
δευτερόλεπτα
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης
(AUTO START)
Να έχει δυνατότητα για αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης
Να διαθέτει μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Επαφής,
υψηλής ανάλυσης, που να επιτρέπει τη χρήση
όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και
να εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα
σχετικά με την κατάσταση αυτού, με τέτοιο
τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του
μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο
προσωπικό.
Να διαθέτει πλήκτρο διακοπής εργασίας
(INTERRUPT)
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής
χαρτιού
Να διαθέτει τουλάχιστον 10 προγράμματα με
προρυθμισμένες παραμέτρους λειτουργίας.
Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή αντιγράφων,
σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολος ο
έλεγχός του και από τον χειριστή.
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ.4.30

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Να έχει δυνατότητα διαχωρισμού δεσμίδων
παραγόμενων αντιγράφων

Λειτουργίες εκτύπωσης πολυμηχανήματος
Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής,
ταχύτητας ίδιας με αυτής της αναπαραγωγής
Δ.4.31
αντιγράφων και ανάλυσης εκτύπωσης
τουλάχιστον στα 600dpi
Να υποστηρίζει την εκτυπωτικές γλώσσες PCL
Δ.4.32
5e, PCL 6
Nα έχει δυνατότητα σύνδεσης USB 2.0 και
σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet υψηλής
Δ.4.33
ταχύτητας
φέροντας
δικτυακή
συνδεσμολογία 10/100 Μbits/sec
Δ.4.34

Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Microsoft
Windows XP / Server 2003 / Vista / 7 / 8 ή
νεότερα, Mac OS 10.x ή νεότερης έκδοσης

Λειτουργίες σάρωσης πολυμηχανήματος
Να λειτουργεί και ως έγχρωμος σαρωτής, με
Δ.4.35
χρήση από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας
μέσω δικτύου
Να έχει δυνατότητα οπτικής ανάλυσης
Δ.4.36
σάρωσης τουλάχιστον 600dpi
Το επίπεδο κλίμακας γκρι είναι τουλάχιστον
Δ.4.37
256 τόνων
Να έχει δυνατότητα σάρωσης μέχρι και
Δ.4.38
σελίδα διαστάσεων Α3
Να σαρώνει με ταχύτητα τουλάχιστον μέχρι
Δ.4.39
150 σαρώσεις/λεπτό σε έγχρωμη και
μονόχρωμη λειτουργία
Να έχει δυνατότητες scan-to-mail, scan-toSMB, scan-to-FTP, έναρξη επιλεγμένης
Δ.4.40
εφαρμογής μέσω TWAIN ή ισοδύναμης
μεθόδου
Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Δ.4.41
σάρωσης να είναι τουλάχιστον PDF, TIFF και
JPEG
Εγγύηση φωτοτυπικού μηχανήματος
Δ.4.42

Δ.4.43

Δ.5

Ύπαρξη εξουσιοδοτημένου service
Να καλύπτεται από εγγύηση καλής
λειτουργίας κατασκευαστή τουλάχιστον ενός
(1) έτους με χρόνο απόκρισης 48 ωρών και
αποκατάστασης δέκα (10) εργάσιμες ημέρες,
μέσω επισκευής ή αντικατάστασης
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπου 1
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

Δ.5.2

Πλήθος σταθμών: 6
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση
κυκλοφορίας του εντός του τελευταίου
18μήνου. Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα
του
μικροϋπολογιστή
(πληκτρολόγιο, motherboard κλπ πλην της
οθόνης) να προέρχονται από την ίδια
κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου
θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο
σκληρός δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου
να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού
συστήματος, εγκεκριμένα από αυτό. Τα PCs
να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην
αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Δ.5.3

Τύπος: Intel Core i5 ή ισοδύναμος

ΝΑΙ

Δ.5.4

Βασική συχνότητα (GΗz): ≥ 3,20

ΝΑΙ

Δ.5.5

Αριθμός πυρήνων: ≥ 4

ΝΑΙ

Δ.5.6

L2 Cache (MΒ): ≥ 6

ΝΑΙ

Δ.5.1

Δ.5.7
Δ.5.8

ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
Chipset: Intel Η110 Express chipset ή
αντίστοιχο
Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στη
μητρική πλακέτα (σε GB): ≥ 32

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Δ.5.9

Συχνότητα ελεγκτή μνήμης (ΜHz): ≥ 2133

ΝΑΙ

Δ.5.10

Αριθμός υποδοχών PCIe x16: ≥ 1
Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 : ≥ 4
Υποστήριξη υποδοχών USB 3.0 : ≥ 4
(τουλάχιστον 2 υποδοχές στην πρόσοψη)

ΝΑΙ

Δ.5.11

ΝΑΙ

PS 2 υποδοχές: ≥ 2
Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή SERIAL ΑΤΑ (σε
Gb/s): ≥ 6
Σειριακές υποδοχές: ≥ 1

ΝΑΙ

Δ.5.15

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card
10/100/1000BASE-T (Gigabit)

ΝΑΙ

Δ.5.16

Ενσωματωμένη
κάρτα
ήχου
Ευκρίνειας (High Definition Audio)

ΝΑΙ

Δ.5.17

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

NAI

Δ.5.18

Ενσωματωμένη πλατφόρμα ασφαλείας TPM
(Trusted Platform Module)

ΝΑΙ

Δ.5.12
Δ.5.13
Δ.5.14

Υψηλής

ΜΝΗΜΗ
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δ.5.19

Μέγεθος (GΒ): ≥ 4

ΝΑΙ

Δ.5.20

Τύπος: DDR4

ΝΑΙ

Δ.5.21

Συχνότητα λειτουργίας (MHz): ≥ 2133

ΝΑΙ

Δ.5.22

Υποδοχές μνήμης: τουλάχιστον 2

ΝΑΙ

ΚΟΥΤΙ
Δ.5.23

Small Form Factor

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Δ.5.24

Τάση λειτουργίας (V): 220 + 15%

ΝΑΙ

Δ.5.25

Ισχύς (W): ≥ 180 (≥80% efficient)

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Δ.5.26

Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1

ΝΑΙ

Δ.5.27

Formatted χωρητικότητα (σε GB): ≥ 250

ΝΑΙ

Δ.5.28

Πρωτόκολλο: SATA IIΙ ή καλύτερο

ΝΑΙ

Δ.5.29

Τεχνολογία αποθήκευσης: SSD

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Δ.5.30
Δ.5.31
Δ.5.32

Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας: 1
Τοποθέτηση: εσωτερική στο κουτί του
σταθμού εργασίας
Είδος: SuperMulti DVD Writer

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ.5.33

ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
Ενσωματωμένη Intel HD ή ισοδύναμη ή
καλύτερη
ΠΟΝΤΙΚΙ

ΝΑΙ

Δ.5.34

Τύπος: οπτικό 2 πλήκτρων με ροδάκι κύλισης

ΝΑΙ

Δ.5.35

Διασύνδεση USB

ΝΑΙ

Δ.5.36

Microsoft συμβατό

ΝΑΙ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Δ.5.37
Δ.5.38
Δ.5.39

Αριθμός πλήκτρων: ≥ 104
Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
Διασύνδεση USB

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.5.40

Windows 7 Professional 64bit ή νεότερη
αντίστοιχη έκδοση

ΝΑΙ

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ.5.41

Πιστοποιήσεις ENERGY STAR®, EPEAT Gold™

ΝΑΙ

Δ.5.42

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για
όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα

ΝΑΙ

Δ.5.43

ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 2 χρόνια από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ
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ΟΘΟΝΗ
Δ.5.44

Τεχνολογία οθόνης: IPS

ΝΑΙ

Δ.5.45

Λόγος εγγενούς αντίθεσης (native contrast):
τουλάχιστον 1000:1

ΝΑΙ

Ανάλυση: τουλάχιστον 2560x1440
Εξωτερικές θύρες I/O: τουλάχιστον 2 θύρες
USB 2.0 (να περιλαμβάνεται καλώδιο για
σύνδεση με τον Η/Υ)
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: <= 8 ms
Gray-to-Gray
Φινίρισμα
επιφάνειας
οθόνης:
αντιθαμβωτικές επιστρώσεις
Μέγεθος οθόνης: τουλάχιστον >= 23,5 ίντσες
διαγώνια

ΝΑΙ

Δ.5.51

Φωτεινότητα οθόνης: >= 300 cd/m2 (nits)

ΝΑΙ

Δ.5.52

Σήμα εισόδου: HDMI 1.4 και DisplayPort 1.2
(τα καλώδια να περιλαμβάνονται)

ΝΑΙ

Δ.5.46
Δ.5.47

Δ.5.48
Δ.5.49
Δ.5.50

Δ.5.53
Δ.5.54
Δ.5.55
Δ.5.56
Δ.5.57

Δ.6
Δ.6.1

Δ.6.2

Plug and play
Τοποθέτηση: εξωτερική στερέωση τύπου
VESA 4 οπών
Τροφοδοσία: εσωτερικό τροφοδοτικό, 220
έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz
Να έχει πιστοποιήσεις CE, TCO, EPEAT Gold
και Energy Star
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη από τον
κατασκευαστή
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπου 2
Πλήθος σταθμών: 15
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους
τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που
συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή
(οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard) να
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια
εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω
σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι
συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί
δίσκοι κτλ να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του
μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένα από αυτό και
να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το
βεβαιώνει. Τα συστήματα να συνοδεύονται
από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία
προειδοποίησης λαθών από το BIOS,
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

προειδοποίηση αλλαγής μνήμης και να έχουν
δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική
εργοστασιακή εγκατάσταση.
Επεξεργαστής
<= 22 nm
τελευταίας γενιάς

Δ.6.3

Τεχνολογία κατασκευής

Δ.6.4

Συχνότητα

Δ.6.5

Πυρήνες

>=2

Δ.6.6

Νήματα

>=4

Δ.6.7

Ποσότητα έξυπνης cache

>= 3.2 GHz

>= 3 ΜΒ

Μητρική πλακέτα
Δ.6.8

Υποδοχές μνημών

>= 4

Δ.6.9

Υποστήριξη δίσκων

>= 6 SATA3 6.0
Gb/s υποδοχές

Δ.6.10

Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας

Δ.6.11

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit

NAI

Δ.6.12

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου

NAI

>= 1 D-Sub, >= 2
USB 3.0, >= 2 USB
2.0

Μνήμη RAM
Δ.6.13

Δ.6.14

Μέγεθος

>= (1Χ8 GB) 8 GB
DDR3,
>=1600MHz,
SDRAM

Τύπος Μνήμης
Σκληρός Δίσκος

Δ.6.15

Χωρητικότητα

>= 1000 Gbyte

Κουτί
Τύπος
Δ.6.16

Mini ή Midi

Μπροστινές θύρες επικοινωνίας

>= 1 USB 3.0, >= 1
USB 2.0 /

Πληκτρολόγιο
Δ.6.17

Σύνδεση

Δ.6.18

Χαρακτήρες πληκτρολογίου

USB
Λατινικά/Ελληνικά

Ποντίκι
Δ.6.19

Σύνδεση

USB
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ.6.20

Τύπος

Οπτικό, 3
πλήκτρων

Δ.6.21

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 7

Δ.6.22

Οθόνη

Δ.6.23

Διαγώνιος

Δ.6.24

Τύπος οπίσθιου φωτισμού

Δ.6.25

Λόγος Διαστάσεων

16:09

Δ.6.26

Μέγιστη ανάλυση

>=1600 Χ 900

Δ.6.27

Φωτεινότητα

>= 200 cd/m²

Δ.6.28

Αντίθεση (Δυναμική)

>=1.000.000:1

Δ.6.29

Είσοδος D-Sub

NAI

Δ.6.30

Είσοδος DVI-D

NAI

Δ.6.31

Εγγύηση

Δ.7

ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Δ.7.1

Πλήθος τεμαχίων: 6

Δ.7.2

Διαγώνιος

Δ.7.3

Τύπος οπίσθιου φωτισμού

Δ.7.4

Λόγος Διαστάσεων

16:09

Δ.7.5

Μέγιστη ανάλυση

>=1920 Χ 1080

Δ.7.6

Φωτεινότητα

>= 250 cd/m²

Δ.7.7

Αντίθεση (Δυναμική)

>=1.000.000:1

Δ.7.8

Χρόνος απόκρισης

Δ.7.9

Είσοδος D-Sub

NAI

Δ.7.10

Είσοδος DVI-D

NAI

Δ.7.11

Ενσωματωμένα Ηχεία 2 X (>=1W)

NAI

Δ.7.12

Εγγύηση
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VoIP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Δ.8

>=19”
LED

>=2έτη
ΝΑΙ
>=21.5”
LED

<= 5ms

Μοντέλο - Κατασκευαστής
Δ.8.1

>=2έτη

Να αναφερθεί

Αριθμός μονάδων

38

Αρχιτεκτονική:
Δ.8.2
Δ.8.3
Δ.8.4
Δ.8.5

Τύπος συσκευής Επιτραπέζια VoIP
Συμβατότητα με το υπάρχον τηλεφωνικό
κέντρο Cisco Business Edition Unified
Communications Manager 9.x
Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του
εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δ.8.6

Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής
τροφοδοσίας

NAI

Δ.8.7

Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο
βάσει του IEEE 803af Power over Ethernet

NAI

Δ.8.8

Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων

NAI

Δ.8.9

Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής
παραμετροποίησης μέσω DHCP

NAI

Δ.8.10

Υποστήριξη Voice Activity Detection

NAI

Δ.8.11

Υποστήριξη Comfort Noise Generation

NAI

Δ.8.12

Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (Call Transfer)

NAI

Δ.8.13

Δυνατότητα συνδιάσκεψης

NAI

Δ.8.14

Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης
Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς
συνθήκες
Δυνατότητα προώθησης κλήσης υπό
συνθήκες μη απάντησης και απασχολημένου

NAI

Δ.8.15
Δ.8.16

NAI
NAI

Δ.8.17

Κατάλογος εισερχομένων, εξερχομένων και
αναπάντητων κλήσεων

NAI

Δ.8.18

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, όνομα
καλούντος, αριθμό καλούντος

NAI

Δ.8.19

Υποστήριξη Music on Hold (MoH)

NAI

Υποστήριξη αναμονής κλήσης

NAI

Δ.8.20

Υποστήριξη DTMF

NAI

Δ.8.21

Δυνατότητα σίγασης (mute)

NAI

Δ.8.22

Δυνατότητα Call Pickup

NAI

Δ.8.23

Ρύθμιση έντασης ήχου
Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της
συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή
επεξεργασίας κλήσεων
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα γραμμής

NAI
NAI

Δ.8.26

Δύο (2) θύρες Fast Ethernet 10/100 BaseTx. Η
μία θύρα θα χρησιμοποιείται για τη
διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

NAI

Δ.8.27

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας
Fast Ethernet

NAI

Δ.8.28

Full-Duplex μεγάφωνο

NAI

Δ.8.29

Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels)

120x30

Δ.8.30

Υποστήριξη των codec G711 και G729a

NAI

Δ.8.24
Δ.8.25

Τροφοδοσία
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ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ.8.31

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Να προσφερθούν τροφοδοτικά για τον
παραπάνω τύπο ΙP τηλεφωνικής συσκευής.
(Σε περίπτωση που απαιτούνται και καλώδια
IEC C13 για σύνδεση με το ηλεκτρικό Δίκτυο,
τα καλώδια αυτά δεν είναι απαραίτητο να
προσφερθούν καθώς υπάρχει διαθεσιμότητα)

ΝΑΙ

Εγγύηση
Δ.8.32

Εγγύηση κατασκευαστή :

>=1 έτος
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται και τοποθετούνται στο φάκελο της Οικονομικής
Προσφοράς)
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός: 71.901€

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Α : Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λήμνου

α/α

Α.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπος 1
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
(€),
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

17%

2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Β: Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χίου

α/α

Β.1

Β.2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
(€),
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
(φωτοαντιγραφή, εκτύπωση,
σάρωση) Τύπος 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3

17%

32

17%

Σελίδα 68 από 85

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ
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Β.3

Β.4

Β.5
Β.6

Β.7

Β.8

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τύπος 1

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τύπος 2
ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(RACK)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 1
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 2
ΣΥΝΟΛΟ

1

17%

1
1

17%
17%
17%

1
17%
10
17%
10

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Γ : Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΥ

α/α

Γ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
RFID
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
(€),
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

24%
1

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Α : Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου
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α/α

Δ.1

Δ.2

Δ.3

Δ.4

Δ.5

Δ.6
Δ.7
Δ.8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
RFID
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(BARCODE)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ
LASER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
(φωτοαντιγραφή, εκτύπωση,
σάρωση)
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπος 1
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ)
Τύπος 2
ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VOIP
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τύπου 1
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
(€),
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

24%
1
24%
3
24%
1
24%
1
24%
6
24%
15
6

24%
24%

38

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης στις κατά τόπους
Πανεπιστημιακές Μονάδες, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας και
στις ποσότητες που αναφέρονται στους Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β4 του Μέρους Β΄ της παρούσας
πρόσκλησης.
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ΜΕΡΟΣ Δ’
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Εγγύηση μας υπ΄αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των
ολογράφως:
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. (αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
……………………………………………………………………………………………………………………………,
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή
(ii)
[σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
....................................................................................,
ΑΦΜ:
…………………………..,
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. β)
(πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την ΑΠ: ……………/ΧΧ.ΧΧ.2016 Διακήρυξη για
την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων
Λήμνο, Χίου, Σύρου και Ρόδου για το χρονικό διάστημα ………….. Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού ………………………
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………...
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ Ε’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…../2016
Για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών
Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου.
Στην Μυτιλήνη, σήμερα την ………………………… 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου –
Κτήριο Διοίκησης), με Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης,
Οικ/κού Προγραμματισμού & Υποδομών, Καθηγήτρια κ. Πολυδωροπούλου Αμαλία και
αφετέρου

δε

του/ης

………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………….που
εδρεύει

στη

…………………...,

……………….……………………………
Τηλ.

οδός

…………………………………….……………,

……..…………………………………….,

Φαξ

……………,

με

Τ.Κ.

Α.Φ.Μ.:

……………..………..…….., Δ.Ο.Υ.: ……………………………..…. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.
………………………………………………………………………………... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εφόσον
πρόκειται

για

νομικό

πρόσωπο),

με

Α.Δ.Τ.

………………………………,

Α.Φ.Μ.:

………………………………………, Τηλ.: ………………………………………………………………………………..
αφού έλαβαν υπόψη:
1. τα με αρ. 45 (επαναληπτική)/21.07.2016 πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 1.15: Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής. για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου,
Σύρου και Ρόδου με ΑΔΑΜ: 16REQ004860186,
2. την Α.Α.Υ. 26 με Α.Π.:166/15.01.2016, και ΑΔA: 7ΩΞΠ469Β7Λ-Ν7Χ,
3. την Α.Α.Υ. 21 με Α.Π.:161/15.01.2016, και ΑΔA: ΩΖ4Γ469Β7Λ-ΑΣΨ,
4. την Α.Α.Υ. 27 με Α.Π.:167/15.01.2016, και ΑΔA: Ω∆ΞΚ469Β7Λ-3ΩΟ,
5. την Α.Α.Υ. 25 με Α.Π.:165/15.01.2016, και ΑΔA: 6Η8Μ469Β7Λ-ΡΝ5,
6. τα με αρ. 55(επαναληπτική)/26.10.2016 ΑΔΑ: 6ΩΗΙ469Β7Λ-ΚΩΧ πρακτικά έκτακτης
συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Προκήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
ειδικότερα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ
ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα και έγκριση του τεύχους διακήρυξης,
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7. τα από ………………………………………………. 2016 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού,
8. τα με αρ. ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2016 πρακτικά συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός με Α.Π.: ....…./.…………… 2016, ο οποίος διεξήχθη την
Χη …………………… 2016, ημέρα ………………… και ώρα ΧΧ:ΧΧ στα γραφεία του …………. της
Κεντρικής/Περιφερειακής Διεύθυνσης …….. (Κτήριο ………), κατακυρώθηκε στον/στην
……………………………………………………………………………………

που

εδρεύει

στην

…………………………………………………………….., Τ.Κ. ….…….………………, Τηλ. ………….………….…………..,
Φαξ

………………..……………,

με

……………….…………………………..….

και

Α.Φ.Μ.:

………………………………..,

εκπροσωπείται

νόμιμα

από

Δ.Ο.Υ.:

τον/την

κ.

………………………………………………………….…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εφόσον
πρόκειται

για

νομικό

πρόσωπο),

με

Α.Δ.Τ.

…………….……………..,

Α.Φ.Μ.:

………………………………………, Τηλ.: ………………………………………….
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής
θα

καλείται

στην

παρούσα

«Πανεπιστήμιο

Αιγαίου»,

αναθέτει

στον/ην………………………………………………………………………………………………………., που στο εξής θα
καλείται «ανάδοχος» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους πιο κάτω όρους, την
παρακάτω προμήθεια:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των
Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της διακήρυξης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής, και ειδικότερα με το εξής κόστος ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
(€),
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Ο Πίνακας συµ̟ληρώνεται χωριστά για κάθε Οµάδα – Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα
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ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ
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ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ,

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τόπος παράδοσης
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με μέριμνα του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης , σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. Λήμνου, Καρατζά - 24, Κυδάδειο Κτήριο, 81400, Μύρινα (κα Πανταζή Αντωνία, τηλ.
22540 83033 ή κα Τσόχα Εριφύλλη, τηλ. 22540 83016)
2. Χίου, Μιχάλων - 8, 82100, Χίος (κα Μονιούδη Μαρία, τηλ. 22710 35043)
3. Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Σύρος, (Ζερβουδάκης Κυριάκος, 22810 97043)
4. Ρόδου, Δημοκρατίας - 1, 85132, Ρόδος (κ. Αγγουράς Παναγιώτης, τηλ. 22410 99041)
Παραλαβή υλικών
1. Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν οι Επιτροπές παραλαβής κάθε
Πανεπιστημιακής Μονάδας, οι οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο
Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
3. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι
για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη
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απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά
την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου Οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
Οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου Οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
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απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου Οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό

σε τριάντα ημέρες από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου Οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού Οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται

Σελίδα 77 από 85

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και

την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου Οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών ανά
Πανεπιστημιακή Μονάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της
παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να
μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα
τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση
διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των
διαδοχικών τροποποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον
προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο
παράδοσης των ειδών
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της κάθε
Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις - Περιφερειακό Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
1. Λήμνου, Μητροπολίτη Ιωακείμ - 2, Κτίριο Διοίκησης, 81400, Μύρινα (κα Τσόχα
Εριφύλλη, τηλ. 22540 83016)
2. Χίου, Μιχάλων - 8, 82100, Χίος (κα Σαλιάρη, τηλ. 22710 35021)
3. Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως – 1-2, 84100, Ερμούπολη (κ. Καϊλης, τηλ. 22810 97024)
4. Ρόδου, Δημοκρατίας – 1, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 85132, Ρόδος (κα Διαμαντάρα, τηλ. 22410
99026)
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών
Η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς 2014ΣΕ54600037, 2014ΣΕ54600041, 2014ΣΕ54600042,
2014ΣΕ54600043 του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος
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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 και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό Νο
………………………….. και ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2016 εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης
εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% της συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή χχχχχχχχχ
ευρώ (#ΧΧΧ00€#).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται ως ΧΧ/ΧΧ/2017.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του
συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά
περίπτωση.
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Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και
γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά
με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε
εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών
καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και
στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των υπό προμήθεια ειδών, στην
αντίστοιχη Πανεπιστημιακή Μονάδα, στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση.
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεσή της.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας
βίας αναφέρονται οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των
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εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του
αναδόχου, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του
σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό
β) σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, αυτή θα ρυθμίζεται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους
και υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για τον ανάδοχο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Πανεπιστηµιακή Μονάδα …………………………
ΚΩΔ.

ΕΙΔΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

…

………………..

……………………………
…………………….

…..

………….. €

…………..€

…

………………..

……………………………
…………………….

…..

………….. €

…………..€
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ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

…………….€

ΦΠΑ (….%)

………….. €

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

………………. €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πανεπιστηµιακή Μονάδα …………………………
Τακτικά μέλη
•

•

•

(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………
(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………
(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………

Αναπληρωματικά μέλη
•

•

•

(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………
(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………
(Ονοματεπώνυμο) ………………………………….., (σχέση εργασίας με το
Πανεπιστήμιο)………….......................................................... Τηλ. ……….. e-mail
…………………………
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