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ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15008/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 
81132, τηλ: +30 22510 36040, +30 22510 36041.

2. Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών πρόσβασης/χρήσης 
και υποστήριξης λογισμικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 
Oμάδα.

4.  ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “IBM SPSS Statistics & Amos” (CPV: 
48463000-1), ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ Cisco 
Prime Infrastructure (CPV: 72261000-2), ΟΜΑΔΑ Γ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (CPV: 72261000-2), ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜALWAREBYTES Endpoint 
Security Non-Commercial License  (CPV:48761000-0), ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB  (CPV: 48462000-4), ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MISTER CA Metrics (CPV: 72261000-2).

5. Προϋπολογισμός: Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εφτά χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (67.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της 
ΟΜΑΔΑΣ Α: είκοσι χιλιάδες εκατό εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα  λεπτά (20.161,29€) με ΦΠΑ 
24%: είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€). Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ Β: δύο 
χιλιάδες εκατό εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (2.177,42€) με ΦΠΑ 24%: δύο 
χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (2.700,00€). Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ Γ:  είκοσι πέντε 
χιλιάδες οχτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (25.806,45€) με ΦΠΑ 24%:  τριάντα δύο 
χιλιάδες ευρώ (32.000,00€). Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ Δ: χίλια εξακόσια δώδεκα 
ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€) με ΦΠΑ 24%: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€). 
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ Ε: δύο χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά 
(2.016,13€) με ΦΠΑ 24%: δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€). Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 
της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννιά  ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (2.419,36€) με 
ΦΠΑ 24%: τρεις  χιλιάδες ευρώ (3.000,00€).

6. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες για κάθε μία από τις  ομάδες.
7. Τόπος παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης  ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

στη Μυτιλήνη.
8. Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Γραφείο Υποστήριξης Έργων Πληροφορικής, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 
81132 (έντυπη προσφορά). 

9. Στοιχεία επικοινωνίας: Ειρήνη Γέραλη, Τηλ.:+30 22510 36040, mailto: egeral@aegean.gr. 
10. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της 

διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
11. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: στις 01/09/2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
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12. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: στις 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 της αυτής ημερομηνίας. 

13. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

15. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 
1.096,00€ (χίλια ενενήντα έξι ευρώ).

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
18. Τρόπος χρηματοδότησης: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, του 

οικονομικού έτους 2020, σε βάρος των πιστώσεων του  ΚΑΕ 0899Α «Λοιπές δαπάνες».
19. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/07/2020.
20. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

21. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

22. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

23. Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.
24. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Αριθμός: 94605.
25. Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (www.aegean.gr  Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις  
Διαγωνισμοί Προμηθειών ή (http://www.aegean.gr/announcement/ 
field_announcement_type/54).

26. Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 
διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων 
διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00€) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία  ή περισσότερες 
Ομάδες, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις 
αντίστοιχες Ομάδες.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης
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