
 

 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Αριθμ. Πρωτ.:  8120 

 
Από: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία της με 
διαπραγμάτευση(απευθείας ανάθεσης)   ανανέωσης για 

τα έτη 2012 και  2013 της συνδρομής   της   συλλογής JSTOR ARTS & SCIENCES I,II,V, για τις ανάγκες του ΠΜΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 
Ημερ. : 8/12/2011 
 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μετά την  υπ΄αριθμόν 1854 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ( Α.Π 7970/6/12/2011, 
ΑΔΑ 456Σ469Β7Λ-ΝΣΧ) και την προηγηθείσα υπ' αριθµ 21/24-11-2011, (θέµα 1ο, 1.12) απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου για την  έγκριση της σκοπιµότητας  ανανέωσης της συνδρομής  της συλλογής Jstor Arts & Science του 
για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Τµ. Κοιν.Ανθρωπ/γίας, σας γνωστοποιεί ότι θα προβή στην ανανέωση της συνδρομής 

της  συλλογής JSTOR ARTS & SCIENCES I,II,V, για τα έτη 2012 και 2013  για τις ανάγκες του ΠΜΣ  ΤΜ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ με την  διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης). 

Η  προαναφερθείσα διαδικασία θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, την 14η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10  στα γραφεία της Γραμματείας 
του Τμήματος, στον Λόφο Πανεπιστημίου στην Μυτιλήνη. 
 

Η συνολική δαπάνη για την ανανέωση συνδρομής, ανέρχεται στο ποσό των  δεκατεσσάρων χιλιάδων 
(14.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από τον κωδικό 4121 ε  του τακτικού 
Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Η απευθείας ανάθεση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 , του Ν. 2362/95, του 
Π.Δ.118/2007, και της αρ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής 
ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Νόμου 2362/1995. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο της διαδικασίας της με απευθείας ανάθεσης, 
προμηθευτές εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή 
αλλοδαπή 

 
 
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
Τα είδη προς προμήθεια είναι τα παρακάτω: 
 

Α/Α Περιγραφή 
 
Διάστημα Συνδρομής 

1 

Διετής ανανέωση συνδρομής εν 
γραμμή πρόσβασης και αναζήτησης 
στην συλλογή JSTOR ARTS & 
SCIENCES, Ι,ΙΙ,V. 

01/01/2012 ως 31/12/2013 

 
 
 
 



 Ο μειοδότης προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω κρατήσεις : 
 

Επί του καθαρού ποσού των τιμολογίων : 
3% επί ΜΤΠΥ 
2% χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ 
20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί ΜΤΠΥ 

       4% παρακράτηση  φόρου (Δίδεται βεβαίωση στο τέλος του έτους) 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει σύμβαση. 
Να εκτελέσει την παραγγελία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 
31/12/2011. 
 
 Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης παραλαβής από υπαιτιότητα του προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, με 
πρόταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, να επιβάλλει στον προμηθευτή για την καθυστέρηση 
αυτή που θεωρείται ως μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση με το 3% της αξίας των 
υπό προμήθεια ειδών,  που δεν έχει παραληφθεί ή να αφαιρέσει την εντολή προμήθειας από τον 
προμηθευτή αναθέτοντάς την σε άλλο προμηθευτή και ακόμα να τον αποκλείσει από παρόμοιες 

αναθέσεις στο μέλλον, μέχρι τρία (3) χρόνια. 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από 

την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας της με απευθείας ανάθεσης. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ : 
 
Όλες οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν : 

 
 η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί με κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεσης πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Κομνηνάκη 45, 81100 
Μυτιλήνη. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης συμμετοχής 
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας της με απευθείας ανάθεσης. 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

    

    Αντιπρύτανης 

             Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

Ιωάννης Κάλλας  

Αναπληρωτής Καθηγητής  

 


