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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου -  Κέντρου 
Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ, προϋπολογισμού μελέτης 46.000,00 € με ΦΠΑ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου -  Κέντρου 
Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ

Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη σαράντα έξι χιλιάδες (46.000,00), ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. {Αναλυτικά: .37.398,37+8.601,63 (23% Φ.Π.Α.)=46.000,00€}.

Ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση.

1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α72007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α71995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων».
3. Ο Ν . 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α71995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Οι διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 (Αρμοδιότητες του Πρύτανη διαχείρισης 

των πόρων των Α.Ε.Ι.).
5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β72010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση 

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83. Παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

6. Αριθμ. Α40/24-10-2014 απόφαση του πρύτανη του ΔΠΘ (ΦΕΚ 2997Β/6-11-2014)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.»

7. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.

Δημοσιότητα

Το πρωτογενές αίτημα της ανωτέρω προμήθειας αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων 
Συμβάσεων με αριθμό δημοσίευσης 14REQ002486081, οι τεχνικές προδιαγραφές του εγκρίθηκαν από 
το Τεχνικό Συμβούλιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ.337/26-11-2014 
συνεδρίαση (Β 2313/26-11-2014 και Β 2313/26-11-2014) του, και η προμήθεια εγκρίθηκε με την με 
αριθμ. πρωτ. Β3332/19-12-2014 απόφαση της Συγκλήτου.

Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η 
π.μ.στο γραφείο 3 του ΥΚ-ΚΔΔ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη (κτίριο ΥΚ- 
ΚΔΔ, 1ος όροφος), Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100.

Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει:

Να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 24 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9η στο γραφείο 3 
του ΥΚ-ΚΔΔ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη (κτίριο ΥΚ-ΚΔΔ, 1ος όροφος),
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Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νομίμου αντιπροσώπου τους τον φάκελο 
της προσφοράς τους.

- Οι φάκελοι των προσφορών επίσης μπορούν να αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΥΚ-ΚΔΔ 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη, κτίριο ΥΚ-ΚΔΔ, 1ος όροφος, Βας. Σοφίας 12, 
Τ.Κ. 67100) με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν με δική τους ευθύνη και με απόδειξη 
παραλαβής το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλ. 
μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15.00μ.μ.
Προσφορές που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία 
με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται 
ευκρινώς:

α. Η λέξη « Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α » .
β. Το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αυτό αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας 
διακήρυξης.
γ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που ενεργεί την προμήθεια, που είναι:
Υπολογιστικό Κέντρο -Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κτίριο 
ΥΚ-ΚΔΔ, 1ος όροφος, Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 24 Δεκεμβρίου 2014. 
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.).

Στον φάκελο « Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ A » θα εσωκλείονται τα:

I) Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας / Κοινοπραξίας - Ένωσης / Συνεταιρισμού ή του πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική 
πράξη, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν 
στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει:

- ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και δέχεται ανεπιφύλακτα και έχει ισχύ ενενήντα (90) ημέρες

-Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές

- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς.

- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν .3588/2007 (Α ' 153) 

β) Το καταστατικό της εταιρείας.

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό τους.
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II) Οι παρακάτω σφραγισμένοι φάκελοι εις διπλούν: 

α ) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν:

1) Όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και ο 
χρόνος παράδοσης. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά για κάθε ένα από τα επιμέρους οριζόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές στοιχεία.
Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε μη συμμόρφωση στους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατου) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2) Αναλυτικά πρωτότυπα prospectus των προσφερόμενων ειδών.

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει (ΥΔ-01) 
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’), από την οποία να προκύπτουν:

3.1. Η χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια ειδών
3.2.Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας, να 

αντικαταστήσει οποιασδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση 
και επιπλέον να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα.

3.3.Ότι τον βαρύνει η δαπάνη για την μεταφορά μηχανήματος εφόσον αυτή απαιτείται για την 
αποκατάσταση της οποιαδήποτε βλάβης.

β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν:

Η Οικονομική προσφορά αναλυτικά του καθενός προσφερόμενου από τα υπό προμήθεια είδη ως εξής:
• Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ξεχωριστά του κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη
• Το ποσοστό του Φ.Π.Α.,
• Η συνολική τιμή του κάθε ενός από τα προσφερόμενα υπό προμήθεια είδη με Φ.Π.Α.
• Οι τιμές θα αναγράφονται μόνο σε Ευρώ.

[Στην αναγραφόμενη - προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται (χωρίς να εμφανίζονται ξεχωριστά) 
το κόστος των υπό προμήθεια ειδών, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, ασφαλίσεως, 
φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς τους, στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν (κτίριο ΥΚ-ΚΔΔ, 
Ισόγειο, Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή].
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται και η χρονική ισχύς της.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα παραπάνω στοιχεία (α,β) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους 
προμηθευτές για εννενήντα (90) ημέρες, που υπολογίζονται από την επόμενη της ημερομηνίας 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή όσων συμμετεχόντων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση την τεχνική 
περιγραφή και τους γενικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει: 
α. Την κατακύρωση του προχείρου διαγωνισμού.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 
όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών.
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γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας.

Ο Πρύτανης αποφασίζει για την τύχη του Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις:
• 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / A / 22-31994).
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση 
αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση.

• 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)
2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ.
20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ.
0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, 
άρθρο 4 παρ.3.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Προμηθειών Ξάνθης, προϊστάμενος Ελ. Μενεξάς, τηλ.: 2541079053.
Για πληροφορίες που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα απευθύνεστε στον συντάξαντα αυτές κ. 
Αναστάσιο Ορφανίδη, τηλ.: 2541079203.
Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών 
του ΔΠΘ, http://supplies.duth.gr.

Συνημμένα παραρτήματα:
(Α) Συνοπτικός πίνακας των υπό προμήθεια ειδών και ο χώρος εγκατάστασης αυτών
(Β) Τεχνικές προδιαγραφές
(Γ) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
(Δ) Σχέδιο σύμβασης

Αν. ί

ϊ
Ο Α α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.

α/α Είδος Ποσότητα Τιμή
μονάδος

Ποσό (με 
ΦΙΙΑ)

1 Υπολογιστές Αποθήκευσης 
Δεδομένων

2 17.000,00 34.000,00

2 Μ εταγωγέας Επιπέδου-3 1 12.000,00 12.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.000,00

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

Κτίριο ΥΚ-ΚΔΔ, Ισόγειο, Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος 1. Υπολογιστές Αποθήκευσης Δεδομένων.
Τεμάχια 2.
Εκτ ιμώμενο Κόστος: 17.000, 00€/τεμάχ ιο. Σύνολο:34.000, 00€ 
(με ΦΠΑ)
Προτείνόμενο μοντέλο: DELL PowerEdge R720xd ή ισοδύναμο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντ ηση 
Προμηθευτή 
(Not ι /Όχ ι)

Γενικά: Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware να 
είναι του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή.

Κουτ ί Δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον είκοσι 
τεσσάρων δίσκων με επιπλέον δύο σε 
Flex Bay (up to 24, 2.5" Hard Drives + 
2, 2.5" Flex Bay Hard Drives), με 
πρόσοψη

CPU: Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M 
Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W, 
Max Mem 1600MHz, ισοδύναμο ή καλύτερο.

Αριθμός CPU Δύο
RAM: 2x8x8GB (128GB), 1600 MT/s RDIMM, Low Volt, 

Single rank (1R), x4
Οι μνήμες είναι τύπου fault resilient for vmware.

Σκληρό ί 
δ ί σκοι

12 ή περισσότεροι δίσκοι 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 
2.5in Hot-plug, ή καλύτεροι.

Δίσκοι SSD 2 ή περισσότεροι 160GB SATA MLC3Gbps, Flex Bay, ή 
καλύτεροι

Εσωτερικό SD 
Module

Internal Dual SD Module με 1GB SD Card ή καλύτερο.

Ελεγκτής 
Δ ί σκων

Υποστηρίζει RaidO, Raidl και Raid5, 6Gb/s SAS, PCI- 
Express 2.0, με 1GB NV cash, με δυνατότητα CacheCade 
1.1, και να καλύπτει 24+2 δίσκους

Εμπεριεχόμεν 
ο λογ ι σμ ι κό

VMware ESXi 5.5 U2 Embedded Image on Flash Media

Συμβατότητα Πρέπει όλα τα εξαρτήματα του server (motherboard, 
controllers κλπ)να υποστηρίζονται πλήρως από το 
FreeBSD 9.1. 
(http://www.freebsd.Org/releases/9.1 R/hardware.html)

Στήριξη Rack mountable με κατάλληλες συρόμενες ράγες για 
τοποθέτηση σε standard rack 19", με βραχίονα 
διευθέτησης καλωδίων

Απομακρυσμέν 
η διαχείριση

Δικτυακή (ΙΡν4/6) διαχείριση (dedicated ethemet port) 
είτε μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web GUI), είτε 
μέσω συνδέσεως SSH. Δυνατές λειτουργίες: power 
on/off, διαγνωστικά συστήματος, SNMP Alerts,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
αναβάθμιση firmware

Υποστήρ l ξη Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια με τη 
λειτουργία Two-Factor Authentication
Δυνατότητα διαχείρισης και αναφοράς της κατάστασης 
του εξυπηρετητή ακόμα και όταν αυτός είναι εκτός 
λειτουργίας
Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του 
συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που 
παρακολουθούνται (ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι κλπ)
Υποστήριξη πρωτοκόλλου Intelligent 
Platform Management Interface (ΙΡΜΙ) 
version 2.0 για την απομακρυσμένη 
διαχείριση του εξυπηρετητή μέσω του 
τοπικού δικτύου με τη χρήση 
πρωτοκόλλου TCP/IP. Δυνατότητα για:
Απομακρυσμένη επανεκκίνηση του 
ε ξυπηρετητή
Αναφορά εσωτερικής θερμοκρασίας του 
ε ξυπηρετητή
Αναφορά λειτουργίας ανεμιστήρων του 
ε ξυπηρετητή
Ανακατεύθυνση της κονσόλας του BIOS 
(BIOS Console Redirection)

Άλλα (να αναφερθούν)
NET Δύο (2) οπτικές θύρες 10 Gb με τον 

οπτικό προσαρμογέα και δύο (2) 1 Gb 
Ethernet ή καλύτερο, με υποστήριξη 
auto sense speed/duplex mode, iSCSI, 
NFS, FCoE για SAN, σε διαμόρφωση LAN 
on Motherboard (LOM),
τύπου Intel X520DP 10GB SR/SFP+ - 
I350DP with SR optics, Network 
Daughter Card

Τροφοδοσ ία 2x Hot-plug, Redundant Power Supply, 
750W, 200-240VAC (έκδοση Titanium), 
με καλώδια τροφοδοσίας 2 μέτρων, ^ 2 A

Ports > = lx  Serial, >=1χ VGA, >=2χ USB 2.0 
Ύ παρξη τουλάχιστον 4 PCIe slots,

Συμβατό Συμβατό με ACPI ν2.0 ή καλύτερο
Εγγύηση Τουλάχιστον τρία έτη

Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται 
από τον κατασκευαστή του Server.

Χρόνος
παράδοσης

Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες ή 
λιγότ ερο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Είδος 2. Μεταγωγέας Επιπέδου-3

Τεμάχια 1.
Εκιιμώμενο Κόστος: 11.500,00€/τεμάχιο. Σύνολο: 12.000,00€ 
(με ΦΠΑ)

( Π ροτε ίν όμεν ο  μ ο ν τ έ λ ο  C isco  C a t a l y s t  WS-C3750X-24T-E ή ισοδύναμο)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αριθμός Μονάδων 1

Rackable να αναφερθει ο αριθμός των U ΝΑΙ
Να αναφερθει ο κατασκευαστής και το 
μοντ έλο ΝΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου 
επικοινωνίας (Backplane bandwidth) >=160 Gbps

Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων >=60 Mpps
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC 
διευθύνσεων για Bridging K a L  Filtering > = 1 2 0 0 0

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων unicast 
routes > = 1 0 0 0 0

Προσφερόμενη μνήμη DRAM >=512MB
Προσφερόμενη μνήμη Flash >=128MB
Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με 
δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη 
καρτών

NAI

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Υποστήριξη Ethernet IEEE 802.3, lOBaseT NAI
Υποστήριξη Fast Ethernet IEEE 802.3u 
100BASE-TX

NAI

Υποστήριξη Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, 
1000Base-X

NAI

ΥποστήρlξηΙΕΕΕ 802.3ad - Link Aggregation 
Control Protocol

NAI

ΥποστήριξηΙΕΕΕ 802.ID - Spanning Tree 
Protocol

NAI

Υποστήριξη IEEE 802.IQ - VLAN 
Trunking/Tagging

NAI

ΥποστήριξηΙΕΕΕ 802.Ip - Class of Service 
marking

NAI

ΥποστήριξηΙΕΕΕ 802.lw - Rapid Spanning 
Tree Protocol

NAI

ΥποστήριξηΙΕΕΕ 802.1s - Multiple Spanning 
Tree Protocol

NAI

Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) NAI
INTERFACES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Να διαθέτει τουλάχιστον εικοσιτέσσερlς 
(24) θύρες Gigabit Ethernet. ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες 10 
Gigabit Ethernet, τύπου SFP+, για σύνδεση 
σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) .

ΝΑΙ

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out-band 
διαχείριση μέσω τοπικού ή/και 
απομακρυσμένου τερματικού.
Κατά την παράδοση του εξοπλισμού, να 
συμπεριλαμβάνεται το αντίστοιχο καλώδιο.

ΝΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
Πλήθος υποστηριζόμενων VLANs >=1000
Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN ID's >=4000
Δυνατότητα υποστήριξης Link Aggregation 
Control Protocol (LACP) ΝΑΙ
Δυνατότητα υποστήριξης ελέγχου σε 
broadcast και multicast storm ΝΑΙ
Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, 
που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση

ΝΑΙ
Δυνατότητα υποστήριξης 10 Gigabit Ethernet interfaces τύπου 
10GE SFP+, 10GbaseSR/LR, 10GbaseLRM

ΝΑΙ
Δυνατότητα υποστήριξης θυρών τύπου Coarse Wavelength- 
Division Multiplexing (CWDM)

ΝΑΙ
1 Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 
9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι ενιαία 
διαχειρίσιμη

ΝΑΙ

Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους 
ζώνης τουλάχιστον 64 Gbps και να επιτυγχάνεται με θύρες 
διαφορετικές των ζητούμενων θυρών πρόσβασης

ΝΑΙ

Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. 
Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο 
του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέο μέλους της 
στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των 
μεταγωγέων που την αποτελούν

ΝΑΙ

Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε 
όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να 
αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων 
μελών.

ΝΑΙ

Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast 
Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα 
ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα

ΝΑΙ

Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ
Υποστήριξη δρομολόγησης βάσει RIPv1,RIPv2 ΝΑΙ
Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων VLANs

ΝΑΙ
Υποστήριξη redundancy μεταξύ του κυρίου και ενός δεύτερου 
μεταγωγέα. Μεταξύ των δύο μεταγωγών να υποστηρίζεται η 
λειτουργία της εφεδρείας σε 3ο επίπεδο

ΝΑΙ

Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης βάση πρωτοκόλλων 
OSPF, BGP4 και IS-IS

ΝΑΙ
Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης IPv6 κίνησης βάση 
πρωτοκόλλων RIPng, OSPFv3 κατ ελάχιστο

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (ΡΙΜ) version 2 
για IP multicast δρομολόγηση

ΝΑΙ

Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR ΝΑΙ

QUALITY OF SERVICE
Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues 
ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης ΝΑΙ
Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης 
(policers) με στόχο τον περιορισμό της 
εισερχόμενης κίνησης, βάσει:

•  MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη
• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη
• TCP πόρτα πηγής και προορισμού
• UDP πόρτα πηγής και προορισμού

ΝΑΙ

Υποστήριξη ουράς απόλυτης προτεραιότητας 
(Strict Priority Queuing) ανά θύρα ΝΑΙ

Υποστηριζόμενος αριθμός policers yLa Fast 
Ethernet και Gigabit Ethernet πόρτες

-νΓIIΛ

Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή 
συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και 
εξερχόμενης κίνησης

ΝΑΙ

Υποστήριξη Strict Round Robin (SRR) 
προγραμματισμό της κίνησης στις 
διαθέσιμες ουρές προτεραιοτήτων.

ΝΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Υποστήριξη SNMP vl, v2c και ν3 ΝΑΙ
Υποστήριξη Bridge ΜΙΒ ΝΑΙ
Υποστήριξη RMON με τις τέσσερις (4) 
βασικές ομάδες: history, statistics, 
alarm και events

ΝΑΙ

Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB, RMON 
Ι&ΙΙ standards ΝΑΙ

Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με 
πρωτόκολλο Telnet ΝΑΙ

Υποστήριξη RemoteSPAN (RSPAN) ώστε αν 
είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των 
θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια 
οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη 
κ ι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο 
μεταγωγέα.

ΝΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Υποστήριξη RADIUS, TACACS+ πιστοποίησης των χρηστών 
για πρόσβαση στο μεταγωγέα ΝΑΙ

Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων 
σε τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση στο 
μεταγωγέα για λόγους διαχείρισης

ΝΑΙ

Υποστηριξη SSH ΝΑΙ
Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε 
συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα 
με την MAC address που έχουν.

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Προδιαγραφές ασφάλειας:

• UL 60950-1 ή 60950
• ΕΝ 60950-1
• IEC 60950-1
• CE Marking

ΝΑΙ

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:
• FCC part 15 Class A
• CE
• ΕΝ 55022(CISPR22)

ΝΑΙ

Διπλό τροφοδοτικό ΝΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
Συμπεριλαμβάνεται ένας (1) μετατροπέας 
SFP+ 10GBASE-SR, του ίδιου κατασκευαστή 
με αυτόν του μεταγωγέα, απόλυτα συμβατός 
με τον μεταγωγέα.
ΕΓΓΎΗΣΗ
Εγγύηση >=3 έτη

Χρόνος παράδοσης: Εφτά (7) εργάσιμες ημέρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου -  Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

(ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ)

Υπολογιστές
Αποθήκευσης

Δεδομένων

2

Μ εταγωγέας
Επιπέδου-3

1

ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθμητικώς)

Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ (Ολογράφως) με 
ΦΠΑ 23%

Ημερομηνία

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Για την για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού 
Κέντρου -  Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής, στη
συνολική τιμή των.........................χιλιάδων...........................Ευρώ κ α ι.........................λεπτών.( ..................)
Ευρώ με Φ.Π.Α. και όπως του συνημμένου πίνακα προσφοράς.

ΕΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α72007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α71995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. ΟΝ. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α71995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις».
4. Οι διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 (Αρμοδιότητες του Πρύτανη διαχείρισης των πόρων 

των Α.Ε.Ι.).
5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β72010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83. Παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντ\ων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

6. Αριθμ. Α5325/10-7-2013 απόφαση του πρύτανη του ΔΠΘ (ΦΕΚ 1790Β/25-7-2013)
7. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης.
8. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.

Στην Κομοτηνή σήμερα την................η του μηνός............................του έτους 2014 ημέρα της
εβδομάδος .......................  μεταξύ αφενός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι
Ν.Π.Δ.Δ. και νόμιμα το εκπροσωπεί ο Αναπληρωτής Πρύτανη Αν. Καθηγητής Φώτιος Π. Μάρης, κάτοικο από 
την υπηρεσία του Κομοτηνής και αφ' ετέρου της εδρεύουσας στην
.................. , επί της οδού .............................................................., εταιρείας, με την επωνυμία
«.......................................... », που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ ............................................................. ,
συμφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω:

Π ρ ο ο ί μ ι ο

Την .................................. 2014 διενεργήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενώπιον αρμόδιας
Επιτροπής, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ με ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου -  Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ.

Στο διαγωνισμό αυτό πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η επιχείρηση « ...................................... »,
στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προχείρου Διαγωνισμού προς τον Αναπληρωτή
Πρύτανη και την αρ..........................  σχετική απόφαση αυτού, κατακυρώθηκε μεταξύ των άλλων η προμήθεια του
είδους όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης και της ανακοινώθηκε, επειδή 
ανακηρύχθηκε μειοδότρια η δε προσφορά της ήταν η χαμηλότερη και απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης.

Ύστερα από όλα αυτά που σύννομα διεξάχθηκαν ο Αν. Καθηγητής Φώτιος Π. Μάρης Αναπληρωτής 
Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και νόμιμος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε με την 
οποία εμφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντομίας 
θα ονομάζεται “προμηθευτής” και αυτός δια του νομίμου εκπροσώπου του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προμηθεύσει και εγκαταστήσει στον υπό του πρώτου των συμβαλλομένων εκπροσωπούμενο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου -  Κέντρου 
Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ, όπως αυτό εμφανίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί στο σύνολό της αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, για τα οποίο η προσφορά 
του κρίθηκε χαμηλότερη και τα οποίο θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη καθώς και στις αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Άρθρο Ιο
Είδος. ποσότης. τόπος προέλευσης, τιμή, συνολική α£ία.

Το υπό προμήθεια είδος όπως αυτό αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας
σύμβασης, είναι προελεύσεως................ και η συνολική του αξία ανέρχεται σε  χιλιάδες
..............Ευρώ και .......................... λεπτά ( .....................) Ευρώ με Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιμή
περιλαμβάνονται εκτός από την αξία των προσφερόμενου είδους, και τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, 
ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς του, μέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας του 
στους χώρους όπου και θα τοποθετηθεί.

Άρθρο 2°
Τόπος - Τρόπος και ypovoc παράδοσης του οργάνου - είδους.

Το υπό προμήθεια είδος θα φορτωθεί, θα μεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία 
με ευθύνη του προμηθευτή, στις στέγες των φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, η δε 
οριστική παράδοση θα γίνει μέσα σε εφτά εργάσιμες ημέρες (7) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης 
αυτής.

Άρθρο 3ο
Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού οργάνου - είδους.

Όπως διακηρύχθηκε αλλά και συμφωνείται το υπό προμήθεια συμβατικό όργανο - είδος είναι 
παραδοτέο στο συγκεκριμένους χώρους εκφορτώσεώς του, όπου θα γίνει και η παραλαβή του από Επιτροπή που 
από τα συμβαλλόμενα μέρη πρώτο το Πανεπιστήμιο θα ορίσει, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής.

Η παραλαβή του είδους ( ...........................) και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση αυτή χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
27 του Π.Δ. 118/2007.

Κατά την διαδικασία της παραλαβής του είδους όπου καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί και ο 
προμηθευτής, διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός Έλεγχος αυτού αλλά και πρακτική δοκιμασία.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το συμβατικό είδος, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που αυτό παρουσιάζει από τους όρους της Σύμβασης και γνωματεύει αν το είδος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εφ’ όσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή 
Πρύτανη του Δ.Π.Θ., να εγκριθεί η παραλαβή του με ή χωρίς έκπτωση της συμβατικής του τιμής. Ύστερα από 
την απόφαση αυτή, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη του 
Δ.Π.Θ.

Εάν το είδος απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής, λόγω των παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν από 
τον μακροσκοπικό έλεγχο, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

Άρθρο 4ο
Εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους - Συντήρηση αυτού.

Το συμβατικό είδος που παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της ποσοτικής 
και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προμηθευτή να εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία μέσα 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, από αρμόδιο όργανό του, και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του 
προμηθευόμενου το είδος, Πανεπιστημίου.

Ακόμη ο προμηθευτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό προμήθεια 
συμβατικό είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί ( ) χρόνια από την παραλαβή και εγκατάστασή του.
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Άρθρο 5°
Ειδικοί όροι για την έγκαιρη φόρτωση - παράδοση. Κυρώσεκ για ποσοτικέο και ποιοτικές εκτροπές του υπό 
προμήθεια συμβατικού είδους.

Το υπό προμήθεια συμβατικό είδος ( ) και ανεξάρτητα από την προέλευσή του
θα πρέπει να πληροί και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Με απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη που πρέπει να αιτιολογείται, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του οργάνου - είδους μπορεί σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το 25 % αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα 
του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως το αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του 
χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεκ.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή μέρους της ποσότητας του συμβατικού είδους, με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (Αναπληρωτής Πρύτανης) και ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάσταση του με άλλα μέσα σε τακτή 
προθεσμία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Π.Δ. 118/2007.

Εάν ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει αυτό μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε και εφ’όσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με 
την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του 
απορριφθέντος είδους. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.

Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, το απορριφθέν είδος δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση της 
παράδοσης και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.

Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα 
αντικατάστασης, τα απορριφθέντα όργανα - είδη δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων οργάνων - ειδών 
ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην 
περίπτωση αυτή.

Μετά την παρέλευση του 20ημέρου και εφ’ όσον δεν παραληφθεί το είδος πέραν του προστίμου, αυτό 
εκποιείται ή καταστρέφεται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η επιστροφή του είδους που απορρίφθηκε, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα, και εφ’ όσον αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της, μετά από απόφαση 
του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί 
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν έχει 
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αν το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραλειπτέο, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτού, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού 
που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις 
δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου.

Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης ή μετάθεσης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός 
των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση, κυρώσεων και π ρ ό σ τ ι μ ο ,  το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, εφ’ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό όργανο 
- είδος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης ή μετάθεσης που 
του δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν
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υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα, β) Συντρέχουν 
λόγον ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
Ο προμηθευτής 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 
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του οργάνου - είδους μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος 
είδους γίνεται δεκτή.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
Αναπληρωτή Πρύτανη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διεζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις που προβλέπονται από 
την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κατά περίπτωση:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 
β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν 

λάβει μέρος στον διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκόψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του είδους, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του είδους για το οποίο κηρύχτηκε 
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το συμβατικό είδος, μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 
αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του 
Π.Δ. 118/2007.

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση 
προμηθευτή, είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του 
ως εκπτώτου με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 6ο
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή.

Προϋπόθεση εξόφλησης του τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου.

Η πληρωμή του τιμήματος του συμβατικού είδους στην προμηθεύτρια εταιρεία, δεύτερη των 
συμβαλλομένων, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτού (είδους), με έκδοση τακτικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του Εντάλματος) 
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
Το χρηματικό ένταλμα θα καλύπτει την καθαρή αξία του είδους στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα 
έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, εγκαταστάσεως, θέσεως σε λειτουργία, καθώς και το Φ.Π.Α., ο 
οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.

Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους θα γίνεται σε ευρώ (€) με την εξόφληση του 100% της 
αξίας του, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/07:
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1) Τιμολόγιο που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”
2) Εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε.
3) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Εφόσον ο Προμηθευτής δεν καταθέσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το Πανεπιστήμιο δεν 
βρίσκεται σε υπερημερία ως προς την καταβολή του τιμήματος του συμβατικού είδους.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις:

4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Νόμου 2198/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / A / 22-31994). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω 
παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια 
φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο 
σχετική βεβαίωση.
3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)
2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ.

• 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ.
• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 

παρ.3.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 7°

Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι όροι της διακηρύξεως του πρόχειρου 
διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του προμηθευτή και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου που 
ρυθμίζουν θέματα παρόμοια και που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκειμένης 
σύμβασης.

Η σύμβαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη ν .........................................................  2014
συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν και 
νόμιμα υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δ.Π.Θράκης Για τον Προμηθευτή

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

Αν. Καθηγητής Φώτιος Π. Μάρης
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