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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218524-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
2018/S 096-218524

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη
811 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο:  +30 2251036142-36148/36143/35023
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekenteri@aegean.gr 
Φαξ:  +30 2251036127
Κωδικός NUTS: EL411
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.aegean.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια αδειών λογισμικού — Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού υπολογιστικών κέντρων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:ekenteri@aegean.gr
http://www.aegean.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης, αποτελεί η προμήθεια αδειών λογισμικού VMWARE υπολογιστικών κέντρων και η
ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Veritas Netbackup, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των
εσωτερικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 120 967.74 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια αδειών λογισμικού VMWARE υπολογιστικών κέντρτων Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μυτιλήνη - Λόφος Πανεπιστημίου - κτίριο Διοίκησης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α, περιγραφή, υποχρέωση, απάντηση, παραπομπή:
Α.1 Προμήθεια αδειών λογισμικού VMWARE υπολογιστικών κέντρων Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ποσότητα 1.
A.1.1. Υπολογιστικό Κέντρο Μυτιλήνης
Άδειες Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor.
P/N VS6-EPL-A.
Αριθμός αδειών: 24, Ναι.
A.2.1. Υπολογιστικό Κέντρο Μυτιλήνης
Συντήρηση/Υποστήριξη αδειών Α.2.1.
Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor. Technical Support, 12
Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri.
P/N VS6-EPL-G-SSS-A.
Αριθμός αδειών:24.
Χρονική ισχύς για 2 έτη Ναι.
A.3.1. Υπολογιστικό Κέντρο Μυτιλήνης
Άδειες Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance).
P/N VCS6-STD-A.
Αριθμός αδειών: 1 Ναι.
A.4.1. Υπολογιστικό Κέντρο Μυτιλήνης
Συντήρηση/Υποστήριξη αδειών Α.4.1.
Academic Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance).
Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri.P/N VCS6-STD-G-SSS-A.
Αριθμός αδειών: 1.
Χρονική ισχύς για 2 έτη Ναι.
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A.5.1. Υπολογιστικό Κέντρο Σύρου
Άδειες Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor..
P/N VS6-EPL-A.
Αριθμός αδειών: 8 Ναι.
A.6.1. Υπολογιστικό Κέντρο Σύρου
Συντήρηση/Υποστήριξη αδειών Α.6.1.
Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor. Technical Support, 12
Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri.
P/N VS6-EPL-G-SSS-A.
Αριθμός αδειών: 8.
Χρονική ισχύς για 2 έτη Ναι.
A.7.1. Υπολογιστικό Κέντρο Σύρου
Άδειες Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance).
P/N VCS6-STD-A.
Αριθμός αδειών: 1 Ναι.
A.8.1. Υπολογιστικό Κέντρο Σύρου
Συντήρηση/Υποστήριξη αδειών Α.8.1.
Academic Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance).
Technical Support, 12 Hours/Day, per published Business Hours, Mon. thru Fri.
P/N VCS6-STD-G-SSS-A.
Αριθμός αδειών: 1.
Χρονική ισχύς για 2 έτη Ναι.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Veritas Netbackup.
Αριθμός τμήματος: 2
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48710000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μυτιλήνη - Λόφος Πανεπιστημίου - κτίριο Διοίκησης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α, περιγραφή, υποχρέωση, απάντηση, παραπομπή:
B.1 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Veritas Netbackup
B.1.1 Ποσότητα: 1
B.1.1 Basic 24 months renewal for netbackup platform base complete ed xplat 1 front end tb onpremise
standard perpetual license QTY 0 to 10 ACD (Customer number: 378663)
Αριθμός αδειών: 3.
Χρονική ισχύς για 2 έτη Ναι.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 967.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτής, και να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο Επιμελητήριο. Επισημαίνεται ότι, το αντίστοιχο αποδεικτικό μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
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τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) απαιτείται να διαθέτουν (ως
ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας):
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατ΄ ανώτατο όριο, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2015,
2016, 2017 συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ίσο ή μεγαλύτερο του 100 % του συνολικού
προϋπολογισμού της ομάδας/ων, αθροιστικά για τα παραπάνω έτη, για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στον
διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση
όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από 3 έτη λειτουργίας ή διαθέτει το ζητούμενο από τη διακήρυξη
αντικείμενο, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων ισόποσης
αξίας για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία·
β) στις καταστάσεις οικονομικών στοιχείων/αποτελεσμάτων της επιχείρησης να μην αποτυπώνεται περισσότερες
από 1 φορά αρνητικό αποτέλεσμα, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (το αποτέλεσμα θα αφορά στα
καθαρά κέρδη προ φόρων).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατ΄ ανώτατο όριο, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2015,
2016, 2017 συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ίσο ή μεγαλύτερο του 100 % του συνολικού
προϋπολογισμού της ομάδας/ων, αθροιστικά για τα παραπάνω έτη, για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στον
διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση
όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από 3 έτη λειτουργίας ή διαθέτει το ζητούμενο από τη διακήρυξη
αντικείμενο, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων ισόποσης
αξίας για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία·
β) στις καταστάσεις οικονομικών στοιχείων/αποτελεσμάτων της επιχείρησης να μην αποτυπώνεται περισσότερες
από 1 φορά αρνητικό αποτέλεσμα, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (το αποτέλεσμα θα αφορά στα
καθαρά κέρδη προ φόρων).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου
τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της κάθε ομάδας και να διαθέτουν ISO 9001, το οποίο





EE/S S96
23/05/2018
218524-2018-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 6 / 8

23/05/2018 S96
http://ted.europa.eu/TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 8

παρέχεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες και έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
(Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν πληροί ένα από τα αναφερόμενα κριτήρια στις παραγράφους
2.2.4 - 2.2.6, αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, αποκλείεται ο οικονομικός
φορέας στην περίπτωση που κάνει χρήση της παραγράφου 2.2.7 και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται, δεν
πληροί τα ως άνω κριτήρια).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου
τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της κάθε ομάδας και να διαθέτουν ISO 9001, το οποίο
παρέχεται από τις κατασκευάστριες εταιρείες και έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
(Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν πληροί ένα από τα αναφερόμενα κριτήρια στις παραγράφους
2.2.4 - 2.2.6, αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, αποκλείεται ο οικονομικός
φορέας στην περίπτωση που κάνει χρήση της παραγράφου 2.2.7 και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται, δεν
πληροί τα ως άνω κριτήρια).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.3.1 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, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παρ. 1 του άρθρου 12.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/07/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της διαδικτυακής πύλης: (www.promitheus.gov.gr), μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών,
κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρ. 221 του Ν.
4412/2016, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,
κατά το άρθρ. 100 του Ν. 4412/2016.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
Περίπου σε 2 έτη.

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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3.4 Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, άρθ. 360 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως·
γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15
ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, άρθ. 361 του Ν. 4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών
Λόφος Πανεπιστημίου, κτίριο Διοίκησης
Μυτιλήνη
811 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2251036142 / 2251036148 / 2251036143
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: finances.service@aegean.gr 
Φαξ:  +30 2251036127
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aegean.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/05/2018

mailto:finances.service@aegean.gr
http://www.aegean.gr



