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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ,
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(συνδρομές έτους 2014)

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη, την με αριθμ. Πρωτ.
124198/ΙΒ/9-9-2013 (ΑΔΑ ΒΛ9Ρ9-ΓΚΚ και ΑΔΑΜ13REQ001786671) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία μεταξύ άλλων
προεγκρίθηκε δαπάνη ύψους 40.000,00€ για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων,
περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αποφάσισε (αρ. απόφασης
801/17-12-2013, ΑΔΑ ΒΛΓΞ469Β7Λ-ΥΛΘ) και προκηρύσσει την 15η Απριλίου 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί
της οδού Κομνηνάκη, αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της
στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο και Λήμνο.
ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης,
εκδιδόμενων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Παραρτημάτων της στα νησιά Μυτιλήνη,
Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο και Λήμνο, όπως αναφέρεται και για το διάστημα που προβλέπεται
στον ΠΙΝΑΚΑ Β’ -ΜΕΡΟΣ Β που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης),
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου 6,5% Φ.Π.Α, ο οποίος θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.
Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€), για την προμήθεια
συνδρομής σε ελληνικά περιοδικά και σε τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00€) για την
συνδρομή σε εκδιδόμενα στην αλλοδαπή περιοδικά συμπεριλαμβανομένου 6,5% ΦΠΑ.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για την προμήθεια μόνον των ελληνικών ή μόνον των
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή τεκμηρίων ή και για τα δύο.
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή,
της επαύξησης ή της μείωσης της ποσότητας των προς παραγγελία συνδρομών, ή της
παράτασης της διάρκειας του χρόνου συνδρομών, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση
του προϋπολογισθέντος ποσού.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.aegean.gr), και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ( www. lib.aegean.gr) την 28η
Μαρτίου 2014.
ΑΡΘΡΟ 3.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του μειοδότη θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση
παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής δίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κομνηνάκη 45, Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κυρία Αϊβαλιώτου Ευδοξία, τηλ. 22510-36074,
Fax: 22510-36069, email: doxa@aegean.gr.
Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι την 14η Απριλίου
2014 και ώρα 15:00.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού δίνονται από
την αρμόδια υπάλληλο κα. Ευδοξία Αϊβαλιώτου, τηλ. : 22510-36074, Fax : 22510-36069,
email: doxa@aegean.gr.
Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα επιστημονικά έντυπα, περιοδικής έκδοσης δίνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Ζορμπά, τηλ.
22810-97085, Fax: 22510-36069, email: kzor@aegean.gr.
Εφόσον από τους υποψηφίους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά με τον διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κομνηνάκη
45, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό
με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η πρόσβαση των υποψηφίων στις προσφορές, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή για τρεις
ημέρες μετά από την εκάστοτε ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής και κατά τις ώρες
10.00 έως 12.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη.
ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, θα είναι επιτρεπτή για
τρεις (3) ημέρες μετά την έγκριση του Πρύτανη κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00, στα γραφεία
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα :
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος,
2. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει
σήμερα
3. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί
εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»,
4. Την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1/02.09.2010
(ΦΕΚ Β΄1562), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
Αιγαίου»
5. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
8. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη»
9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές
επιχειρήσεις.»
10. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
11. Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου…», όπως ισχύει σήμερα.
12. Την με αριθμ. Πρωτ. 124198/ΙΒ/9-9-2013, προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ΑΔΑ ΒΛ9Ρ9-ΓΚΚ & ΑΔΑΜ
13REQ001786671.
13. Την απόφαση του Πρύτανη με αρ. 801/17.12.2013 & ΑΔΑ ΒΛΓΞ469Β7Λ-ΥΛΘ
«Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών που
εκδίδονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης Ιδρύματος».
14. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα,
15. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με
την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,
Η δαπάνη για την προμήθεια των επιστημονικών περιοδικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και
στην αλλοδαπή θα καλυφθεί από τον κωδικό 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, έτους 2014.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού υποψήφιοι,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την
έδρα τους σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους όλα τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2008
Α)
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 και
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Β) Οι Έλληνες πολίτες :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και στις φορολογικές
υποχρεώσεις τους
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 2) και 3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό..

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
Οι αλλοδαποί :
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
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κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64),
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από
τις καταστάσεις της περίπτωσης

2) του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή

διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3) του εδ. Α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού,
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης 1 του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον
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αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
υποψήφια στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7.α.1.ια΄ και
7.β.12 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας, στον διαγωνισμό, επιχείρησης.
Οι Συνεταιρισμοί :
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64), για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2) και 3) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2) του
εδ. Β της παρ. 2 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος.
3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ενώσεις προμηθευτών :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει
στην Ένωση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση προμηθευτών ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
3.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
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συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
4.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος
συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό.

5.

Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο είναι περιοριστική.

Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει

την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 20
του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Γ)
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται:
 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν
 Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης ειδικότερα δε τον όρο της παράδοσης
 Το συνολικό ύψος κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών
της που αφορά ειδικότερα το προς προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
 ότι ο υποψήφιος προμηθευτής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για
οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης
του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της
Επιτροπής Αξιολόγησης
.
Δ)
Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.
Συμπληρωμένο τον πίνακα Δ καταγωγής υλικών του Παραρτήματος Ι, των προς
προμήθεια περιοδικών ως προς τη στήλη εκδοτικός οίκος και ως προς την στήλη τόπος
εγκατάστασης εκδοτικού οίκου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι η κατασκευή των προσφερομένων ειδών θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά η μερικά την μονάδα
κατασκευής του τελικού προιόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπερ του οποίου έγινε η αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18,
παρ.3 του Π.Δ. 118/2007.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων η δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
τους.
Στις περιπτώσεις που ο τελικός προμηθευτής είναι οίκος που εδρεύει εκτός Ελληνικής
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επικράτειας ή έχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που ζητούνται πρέπει να
έχουν εκδοθεί στο όνομα του οίκου και όχι του Έλληνα αντιπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με
εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα.
2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, να φέρουν μονογραφή και
σφραγίδα του υποψηφίου σε κάθε σελίδα.
12.2. Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00 , με την ακόλουθη σήμανση στον φάκελο προσφοράς.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ …..: 28/3/2014
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 45, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : « ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014»

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε τρία (3) αντίτυπα. Το
ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος της Βιβλιοθήκης.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, τα
οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο και ειδικότερα ως
εξής:
•

Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, καθώς και τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στις ενότητες «Προσφερόμενη Τεχνική
Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» και «Στοιχεία προμηθευτών» της
παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων
στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.),
θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο
οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη
αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19,
τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή
τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για την προμήθεια μόνον των Ελληνικών ή μόνο
των εκδιδόμενων στην αλλοδαπή επιστημονικών περιοδικών ή και για τα δύο.
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή,
της επαύξησης ή της μείωσης της ποσότητας των προς παραγγελία συνδρομών, ή της
παράτασης της διάρκειας του χρόνου συνδρομών, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση
του προϋπολογισθέντος ποσού.
•

Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον
οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονομική
προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την
τεχνική, όσο και την οικονομική τους προσφορά.
13.1 : Διορθώσεις
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να
μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
προσφοράς.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
δεν λαμβάνεται υπόψη.
13 .2 Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς
Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο μόνο των Ελληνικών ή μόνο των
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης ή και για τα
δύο.
Σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης περιοδικού παρατίθεται σχετική βεβαίωση του εκδότη.
Σε περίπτωση α) διαφοροποίησης των βιβλιογραφικών στοιχείων των συνδρομών που
προσφέρονται από τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα Β' των Τεχνικών προδιαγραφών της
προκήρυξης ή β) διαφοροποίησης ως προς την προτεινόμενη από την προκήρυξη σύνθεση
εντύπων, περιοδικής έκδοσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική σημείωση στην στήλη
παρατηρήσεις του πίνακα Β΄ των Τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και να
αιτιολογείται επαρκώς.
Στην περίπτωση παροχής δωρεάν ηλεκτρονικής συνδρομής για κάποια συνδρομή, θα πρέπει
να υπάρχει σχετική επισήμανση στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα Β΄ των Τεχνικών
προδιαγραφών της προκήρυξης
Οποιαδήποτε περίπτωση παράλειψης τίτλου εντύπων, περιοδικής έκδοσης πρέπει να
αιτιολογείται επαρκώς και εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής αν θα γίνεται αποδεκτή ή
όχι.
Οι τεχνικές προσφορές περιλαμβάνουν τα παρακάτω μέρη:
Μέρος Α΄: Στοιχεία υλικού
Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού:
α.
Συμπληρωμένο τον πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Α΄ που υπάρχει
στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις
που αναφέρονται σ’ αυτούς.
β.
Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Β’ με το ISSN
και τα λοιπά στοιχεία των συνδρομών.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και
συγκεκριμένες. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου ή υποψήφιου
επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος
αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών
προδιαγραφών Α και Β χωρίς τιμές και σε CD ROM το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο
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σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των
αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα
υποβληθούν σε CD ROM με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Μέρος Β΄: Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της
προμήθειας των εντύπων, περιοδικής έκδοσης- Χρόνος παράδοσης εντύπων,
περιοδικής έκδοσης.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά και να τεκμηριώνει τις εγγυήσεις που παρέχει
ο υποψήφιος για την παράδοση στην Βιβλιοθήκη όλων των τευχών των εντύπων, περιοδικής
έκδοσης που θα εκδοθούν εντός της συνδρομητικής περιόδου (όπως αυτή προσδιορίζεται
στον πίνακα Β των τεχνικών προδιαγραφών) και για την αντικατάσταση των απολεσθέντων
φθαρμένων και κακέκτυπων εντύπων, περιοδικής έκδοσης.
Επίσης πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την
παράδοση των εντύπων, περιοδικής έκδοσης που εκδίδονται εντός Ευρώπης καθώς επίσης
και αυτών που εκδίδονται εκτός Ευρώπης
Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται:
1. Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
χρόνων και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και
υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη
παράδοση των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι
παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του παραλήπτη και εάν τούτο δεν είναι δυνατό,
αρκεί σχετική δήλωση του προμηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση
συνοδεύονται από επίσημο παραστατικό έγγραφο πώλησης.
2. Κάθε άλλη πληροφορία που να τεκμηριώνει την ικανότητα, εμπειρία, αξιοπιστία του
προμηθευτή στο χώρο προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης.
3. Όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων
για την εκτέλεση προμηθειών, αντίστοιχων σε μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας
προκήρυξης και ενδεικτικά:
• Στοιχεία σχετικά με την οργανωτική δομή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά
κατηγορία και την τεχνική του υποδομή. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
περιγραφή μηχανισμών και δομών όπως πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε
θέματα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του έργου.
• Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ),
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία διασφαλίζεται η ποιότητα των σχετικών
παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Κατάσταση των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών στις οποίες έχει
προμηθεύσει επιστημονικά έντυπα, περιοδικής έκδοσης εκδιδόμενα στην αλλοδαπή
τα τελευταία τρία έτη.
• Βεβαιώσεις ικανοποιητικής συνεργασίας από τρεις (3) τουλάχιστον Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση των
αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 και οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία που θα ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είτε με μήνυμα
fax είτε με προκήρυξη που θα επιδοθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα
παραπάνω στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα στην
παραπάνω προθεσμία, η προσφορά θα απορρίπτεται.
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Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του
υποψηφίου.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή
θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε
θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τους υποψηφίους, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών,
αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.
13.3 : Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του πίνακα Γ΄ (Παράρτημα Ι) της
παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται α) ο τίτλος
περιοδικού, β) η τρέχουσα τιμή εκδότη για Ιδρύματα , γ) η τιμή προσφοράς ανά τίτλο και δ)
το ποσοστό προσαύξησης επί τοις εκατό (%) μεταξύ της τιμής εκδότη και της τιμής
προσφοράς λαμβανομένου υπόψη ότι στην τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις και οι δαπάνες αποστολής διαχείρισης, αντικατάστασης τευχών που θα βαρύνουν
τον προμηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι
παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει
ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα
εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές
εκπτώσεις.
Για την συμπλήρωση του πίνακα θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη τα στοιχεία και
η περίοδος
των συνδρομών όπως αναγράφονται στον πίνακα Β’ των τεχνικών
προδιαγραφών.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής
προσφοράς και σε CD ROM το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της
οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της
οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε
CD ROM με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο
που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
ΑΡΘΡΟ 14 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να
παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν την λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη
και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου ως άνω, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ
Προσφορά – νόμισμα
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται
μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον κάθε νόμιμο Φ.Π.Α., για παράδοση
στον τόπο προορισμού όπως αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών Β΄ και με
τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη.
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν σαφώς, ότι οι προσφερόμενες κατά
τίτλο τιμές είναι οριστικές για την περίοδο συνδρομών που αναφέρεται στον πίνακα Β΄ των
τεχνικών προδιαγραφών.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των συνδρομών των Ελληνικών εντύπων
περιοδικής έκδοσης ή στο σύνολο των εκδιδόμενων στην αλλοδαπή εντύπων ή και στα δύο,
(ΒΛΕΠΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακας Γ Οικονομικής Προσφοράς).
Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών – προσφορές σε συνάλλαγμα
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μεταβολή τιμών
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες
τιμών.
Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το
αναφέρει στην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις
μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.
Τεκμηρίωση τιμών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16.1. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
16.2. Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, τους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 Μονογράφονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
 Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, αριθμούνται και μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα
φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια.
 Ακολουθεί τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια από
την αρμόδια Επιτροπή. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την
αρμόδια Επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής βαθμολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και
κατόπιν της έγκρισής της από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,
αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και ακολουθεί η ανάδειξη της
συμφερότερης προσφοράς, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη
προσφορά μόνο για τα ελληνικά επιστημονικά έντυπα ή μόνο για τα έντυπα που εκδίδονται
στην αλλοδαπή ή και για τα δύο, περιοδικής έκδοσης.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν
ΑΡΘΡΟ 18: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
17.1: Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή
τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1.

2.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και
δεν αποσφραγίζονται.
Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών (πίνακες συμμόρφωσης) η Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του υποψηφίου, οι
οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, ο
υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα
προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση

3.

Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αποδεκτών προσφορών, όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.

4.

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν
ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που
έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατάχρηση
δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες
κυρώσεις. Επίσης στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να
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απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν
είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο.
5.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή
αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην
αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί
ποινή απόκλισης. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

6.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος
κατάταξης των προσφορών, από την καλύτερη έως τη χειρότερη.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της
οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
επιστρέφονται σφραγισμένοι.
Ακολουθεί οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που προκρίθηκαν από το στάδιο
της τεχνικής αξιολόγησης.
7.

8.

Γίνεται κατάταξη των προσφορών, για την τελική επιλογή της συμφερότερης
προσφοράς.

9.

Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του
διαγωνισμού.
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από
την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας,
μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ
μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την
παροχή των στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που το τίμημα της υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της κάθε Ομάδας Ειδών ή/και της συνολικής Προμήθειας.
Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα
από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
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17.2 : Κατάταξη προσφορών και επιλογή συμφερότερης προσφοράς
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον λόγο Β/Κ.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο Β/Κ, όπου Β η
συνολική βαθμολογία της προσφοράς και Κ το συνολικό κόστος της προσφοράς.
Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία
προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία, προκρίνεται ως προμηθευτής, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος.
17.3 : Υπολογισμός βαθμού Β (Τεχνική αξιολόγηση)
Ο βαθμός Β της τεχνικής αξιολόγησης ορίζεται από τον τύπο Β = Σ(βi * σi), δηλαδή είναι το
άθροισμα των βαθμών των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων
αξιολόγησης (βi), επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi ορίζονται
στον Πίνακα της επόμενης παραγράφου.
Κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται χωριστά, με
εύρος βαθμολογίας 100 έως 110 μονάδες και επιπλέον έχουν επιμέρους συντελεστές
βαρύτητας.
Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση
τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική
βαθμολογία της κάθε ομάδας είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων πολλαπλασιαζομένων επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας.
Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα της βαθμολογίας του
συνόλου των ομάδων.
Ομάδες κριτηρίων –Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης
Οι ομάδες κριτηρίων, τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε ομάδας και οι αντίστοιχοι
συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής:
ΟΜΑΔΑ
Α΄
α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Α.1

Συμφωνία προσφερομένων ειδών με τις
Προδιαγραφές της προκήρυξης
Εγγυήσεις για την προμήθεια όλων των τευχών που θα 20%
εκδοθούν ή έχουν εκδοθεί κατά την συνδρομητική περίοδο
που προσδιορίζεται από τον πίνακα Β'

Α.2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Τεχνικές 50%
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ΟΜΑΔΑ
Α΄
α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ Α΄

70%

ΟΜΑΔΑ
Β΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β.1
Β.2
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση σε ότι 20%
αφορά την παράδοση, αντικατάσταση απωλεσθέντων,
παρακολούθηση αποστολής τευχών, προώθησης claims.
Υποδομή, προσωπικό και διατιθέμενος εξοπλισμός εκ 10%
μέρους του υποψηφίου για την ταχεία, ασφαλή και ανελλιπή
εκτέλεση της προμήθειας
ΟΜΑΔΑΣ Β΄
30%

17.4 : Διαδικασία Αξιολόγησης
1.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
α) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης:
•
είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
•
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης
απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
β) Τεχνική Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών.
γ) Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.
δ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Β/Κ.

2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του
υποψηφίου, οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα
προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.
3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Β/Κ, θεωρούνται ως ίσες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Β/Κ αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία
προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.
4. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία, προκρίνεται ως προμηθευτής ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα την ημερομηνία και ώρα που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ο
οποίος θα έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία και με βάση την τελική κατάταξη των
προσφορών θα έχει προκριθεί πρώτος, για το σύνολο μόνο των Ελληνικών ή μόνο των
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης ή και για τα δύο .
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατακύρωση
Η κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.
118/07.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει τα προβλεπόμενα στο προαναφερθέν άρθρο και
ειδικότερα την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
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.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη Βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς,
τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον
αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 20: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1: Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
20.2 : Υπογραφή Σύμβασης ( άρθρο 24 Π.Δ.118/)
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
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μέρη ή σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στην διακήρυξη (παράρτημα IV). Η
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε
αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.
Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και
Αναδόχου.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ.
118/2007. ). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο
με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση
λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από ( τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150), ήτοι :
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει
ο/οι υποψήφιος προς τον οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισμού, ως εξής :
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και
το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορούν την
συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως
προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια
διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν
κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την
Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται,
εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
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διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την από την Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ
Α’ 150), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την από την Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της
σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, με φροντίδα τους.
Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους του κυρώσεις δυνάμει
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) να υποβάλλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Πρυτανικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο
σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
ΑΡΘΡΟ 22 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι
εγγυητικές
επιστολές
εκδίδονται
από
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
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22.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Ο/οι υποψήφιος/οι υποχρεούται/νται να προσκομίσει/σουν Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Β’ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της παρούσας, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, με Φ.Π.Α., ή της
αξίας των ελληνικών ή εκδιδόμενων στην αλλοδαπή περιοδικών αντίστοιχα στην περίπτωση
κατά την οποία υποβάλλει προσφορά μόνον για ένα από τα δύο, ως εγγύηση για συμμετοχή
του υποψηφίου/ων στο διαγωνισμό, ως εγγύηση για συμμετοχή του υποψηφίου/ων στο
διαγωνισμό, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 12 Σεπτεμβρίου 2014.
22.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI της παρούσας, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
23.1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων
ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 6,5% Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβληθεί από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(4.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 6,5% ΦΠΑ, για την προμήθεια συνδρομών σε ελληνικά
περιοδικά και σε τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 6,5% ΦΠΑ
για την προμήθεια συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού, τρέχοντος
οικονομικού έτους του Ιδρύματος.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για την προμήθεια μόνο των ελληνικών ή μόνο των
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή επιστημονικών εντύπων ή και στα δύο.
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή,
της επαύξησης ή της μείωσης της ποσότητας των προς παραγγελία συνδρομών, ή της
παράτασης της διάρκειας του χρόνου συνδρομών, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση
του προϋπολογισθέντος ποσού.
Πληρωμή – δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του τιμήματος των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με
το άρθρο 1 της επισυναπτόμενης σύμβασης και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου,
και αφού προσκομισθούν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35
του Π.Δ. 118/2007:
Α. Πρωτόκολλο Παραλαβής
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ. του προμηθευτή,
δηλαδή βεβαίωση της ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του.
Δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α, του προμηθευτή.
Επί της πληρωμής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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23.2. Κρατήσεις
Ο 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)
23.3. Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί
Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης,
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, τα οποία θα παραδώσει, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β’. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν
τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 24: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
24.1. Τόπος και χρόνος παράδοσης
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο και Ρόδο σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β'.
Η παράδοση των τευχών των επιστημονικών, εντύπων περιοδικής έκδοσης θα γίνεται
τμηματικά αναλόγως της συχνότητας έκδοσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές.
24.2. Παραλαβή
Την παραλαβή των επιστημονικών εντύπων περιοδικής έκδοσης, θα πραγματοποιήσει
επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή
παρέχει μηνιαίες γραπτές ή και ηλεκτρονικές αναφορές σχετικά με όλες τις παραγγελίες
τίτλων όπου θα αναγράφεται η κατάσταση της προμήθειας και τα ελλείποντα τεύχη των
εντύπων περιοδικής έκδοσης (claim) ώστε να διευκολύνει την επιτροπή παραλαβής κατά το
έργο της.
Η παράδοση των τευχών εντύπων περιοδικής έκδοσης θα γίνει από τον προμηθευτή, στον
οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ της σύμβασης, που θα επισυνάπτεται σ΄ αυτήν και θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενοχλεί τους εκδότες/διαθέτες σε περιπτώσεις που η
παραλαβή των εντύπων περιοδικής έκδοσης από την Κεντρική Υπηρεσία και των
Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο και Ρόδο καθυστερεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες, και αντίγραφο αυτής της
οχλήσεως θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης. Επίσης ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως τη Κεντρική Υπηρεσία
Βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο, για
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην κατάσταση των εντύπων, περιοδικής έκδοσης και να
παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο βοηθά στην παρακολούθηση τους από τη Κεντρική
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.
24.3. Τεκμηρίωση τιμών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
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απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων ποσοστών
έκπτωσης, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να προβαίνει σε κάθε είδους έλεγχο για να διαπιστώνει και να
επαληθεύει την τεκμηρίωση των τιμών και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει
αντικανονική χρέωση, τότε δικαιούται να καταλογίζει το υπερβάλλον ποσόν στον
προμηθευτή και να το παρακράτη από επόμενη πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 25 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων
της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα
υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω.
25.1. Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος παραδόσεως τευχών
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παραγγελία αμέσως μετά την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από αυτήν, οπότε
είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως στη Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης ότι
εκτέλεσε όλες τις παραγγελίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν από την αρχή του έτους.
Η παράδοση των τευχών, χρονικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την
ημερομηνία κυκλοφορίας για έντυπα περιοδικής έκδοσης, που εκδίδονται εντός Ευρώπης και
τις 30 ημέρες από την ημερομηνία κυκλοφορίας των τευχών για έντυπα περιοδικής έκδοσης,
εκτός Ευρώπης.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, να επιβάλλει στον προμηθευτή για τη καθυστέρηση
αυτή που θεωρείται ως μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση με το 3% της
αξίας της κάθε συνδρομής, που δεν έχει παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι
είκοσι (20) ημέρες, κατόπιν αυτής της περιόδου, αφαιρείται η εντολή προμήθειας της
συγκεκριμένης συνδρομής. Σε περίπτωση, όπου ο προμηθευτής δεν καταβάλει στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ποσόν της ποινικής ρήτρας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται
να παρακρατήσει το ποσόν αυτό από άλλες τυχόν πληρωμές που οφείλει στον προμηθευτή
από την ίδια ή και από διαφορετική σύμβαση. Σε περίπτωση επανειλημμένης καθυστέρησης,
αφαιρείται η εντολή προμήθειας των συνδρομών από τον προμηθευτή, αναθέτοντάς την σε
άλλο προμηθευτή, κηρύσσεται έκπτωτος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και καταπίπτει η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν μερική ή ολική κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο προμηθευτής.
25.2. Έκπτωση προμηθευτή
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των
συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Στην
περίπτωση της έκπτωσης κατά την παράγραφο 4 επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο 3.
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Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση
του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ΥΛΙΚΟΥ, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό
τίμημα και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
Εάν ο προμηθευτής παρουσιάσει ως τρέχουσα τιμή εκδότη διαφορετική της πραγματικής,
κηρύσσεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας
Βιβλιοθήκης, έκπτωτος, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου πέραν των
άλλων νομίμων συνεπειών και αποκλείεται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από σχετικούς
διαγωνισμούς.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 26 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
26.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ
αυτού και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
26.2. Προσωπικό
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
26.3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 27. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο/οι προμηθευτής/ες 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.
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.
Επισυνάπτονται:
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α΄
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης
Καθηγητής
Ιωάννης Κάλλας

Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
Τεχνικές προδιαγραφές
Όπως στους, Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Α και Β.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
κατά την ανάθεση να προβεί σε μεμονωμένες μεταβολές με την προσθήκη, αφαίρεση ή
αντικατάσταση τίτλων σε ανώτερο ποσοστό 30% με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος
των εντύπων, περιοδικής έκδοσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης.
Εγκατάσταση
Όλα τα προσφερόμενα επιστημονικά έντυπα, περιοδικής έκδοσης θα παραδοθούν στις
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του. Η
πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή όσων εκ των εντύπων, περιοδικής έκδοσης παρέχεται
δωρεάν γίνεται από όλους τους χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Βεβαιώσεις
Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του εκδότη σε περιπτώσεις διακοπής έκδοσης περιοδικού,
αλλαγής βιβλιογραφικών στοιχείων.
Εγγυήσεις
i.

ii.

iii.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγγυηθεί ότι θα παραδώσει το υλικό
που θα εκδοθεί μέσα στο έτος, ανεξάρτητα από τη χρονολογία που φέρει ο
τόμος ή το τεύχος. Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται
εγγράφως κατά περίπτωση.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί για την έγκαιρη και τακτική
αποστολή του υλικού. Απώλειες ή ανωμαλίες κατά την αποστολή των τευχών
βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα
κακέκτυπα, απολεσθέντα ή φθαρμένα έντυπα, περιοδικής έκδοσης με δικά του
έξοδα.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγγυάται την πρόσβαση στην
ηλεκτρονική έκδοση των εντύπων, περιοδικής έκδοσης στις περιπτώσεις που
παρέχεται δωρεάν

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πινάκων έγινε για ομοιομορφία στη
σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της
αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά
εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μιας
προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών
προδιαγραφών.
Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Α’
Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στο πίνακα Α΄ προδιαγραφών με τη λέξη ΝΑΙ. Αν
δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη
ΠΡ ΟΜ ΗΘΕΙ Α ΕΠΙ ΣΤΗΜ ΟΝΙ Κ ΩΝ ΕΝ ΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙ ΟΔΙ Κ ΗΣ ΕΚ ΔΟΣΗΣ, ΕΚ ΔΙ ΔΟΜ ΕΝ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ», η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική,
αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη (Β) του πίνακα 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 (Γ) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων
τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την
απάντησή του της στήλης (Β). Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή
αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το 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.
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα περιέχονται το
καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα πρέπει να υπάρχει
αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτημάτων και των παραπομπών. Αν υπάρχει
ασάφεια ή αοριστία, ερμηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν
υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι
λανθασμένη.
Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Β’
Η στήλη Η (δήλωση προσφοράς) συμπληρώνεται με ΝΑΙ εφόσον το αντίστοιχο περιοδικό
προσφέρεται και με ΟΧΙ εφ΄όσον δεν προσφέρεται
Η στήλη Θ (Δωρεάν ηλεκτρονική συνδρομή) του πίνακα συμπληρώνεται με ΝΑΙ μόνον στις
περιπτώσεις που παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική συνδρομή των αντίστοιχων εντύπων,
περιοδικής έκδοσης
Η στήλη Ι (Παρατηρήσεις) συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 της
παρούσας.
Η στήλη ΙΑ (Παραπομπή) συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία με τα οριζόμενα ανωτέρω για
τον πίνακα Α’. Ειδικότερα σημειώνεται η παραπομπή σε έγγραφα ή βεβαιώσεις του εκδότη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.2 της παρούσας.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν μαζί με την προσφορά τους συμπληρωμένους
πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε CD-ROM, το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο
σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των
αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα
υποβληθούν σε CD ROM με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα
στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α'

α/α

1

2
3

4

5

6

7

8

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα
Λύσης

Υποχρ/κή
Απαίτηση

Συγκεντρωτική αποστολή από τον προμηθευτή
στα 6 Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του
Παν/μίου Αιγαίου, τουλάχιστον 3 φορές το
μήνα, του συνόλου των τευχών που
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Αποστολή από τον προμηθευτή των τευχών
των περιοδικών στον προορισμό τους με
ταχυμεταφορά.
Υποβολή αναλυτικής γραπτής κατάστασης των
περιεχομένων κάθε αποστολής η οποία θα
αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. ημερομηνία αποστολής δέματος
2. τίτλο περιοδικού και
κωδικό της
συνδρομής της Βιβλιοθήκης στην
οποία ανήκει
3. ημερομηνία κυκλοφορίας τευχών
4. αριθμό τεύχους/τόμου για κάθε τίτλο
που περιέχεται
Αντικατάσταση απολεσθέντων, φθαρμένων και
κακέκτυπων τευχών με έξοδα του προμηθευτή
σε διάστημα ενός μήνα από τη σχετική
ειδοποίηση της Βιβλιοθήκης προς τον
προμηθευτή.
Μηνιαία υποβολή αναφορών ελλειπόντων
τευχών προς τον εκδότη από τον προμηθευτή
και κοινοποίηση των αναφορών αυτών στη
Βιβλιοθήκη
Ενεργοποίηση
από
τον
προμηθευτή
ηλεκτρονικών συνδρομών οι οποίες διατίθενται
δωρεάν με την αγορά των αντίστοιχων
εντύπων και ενημέρωση της Βιβλιοθήκης από
τον προμηθευτή για την έναρξη και τον τρόπο
πρόσβασης σε αυτές τις συνδρομές.
Υποβολή εγγράφως στην αρχή του β'
εξαμήνου του έτους από τον προμηθευτή,
πρόβλεψης κόστους για την ανανέωση των
συνδρομών της Βιβλιοθήκης για το επόμενο
έτος.
Υποβολή
Ενημερωτικής
κατάστασης
(εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
τουλάχιστον 4 φορές το έτος, η οποία θα
συνοδεύεται κατά περίπτωση από την σχετική
αλληλογραφία με τον εκδότη και θα αναφέρει
τα εξής στοιχεία:
1. Βιβλιογραφικές αλλαγές που έχουν
προκύψει
στους
τίτλους
που
συμπεριλαμβάνονται στις συνδρομές
της Βιβλιοθήκης (τίτλοι, συχνότητες,
αριθμός τευχών κλπ)
2. Κατάσταση προμήθειας: Απεσταλμένα
/ Ελλείποντα τεύχη
3. Απαντήσεις εκδοτών σχετικά με τα
ελλείποντα τεύχη
4. Διακοπές
εκδόσεων
τίτλων
περιοδικών

ΝΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΛΙΔΑ
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α/α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα
Λύσης

Υποχρ/κή
Απαίτηση

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

5.

9

10

11
12

13

14

Αλλαγές
στη
σύνθεση
τίτλων
συνδρομών
(συνοδευτικά,
group
titles)
Τήρηση από τον προμηθευτή ηλεκτρονικής
Βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των
συνδρομών της Βιβλιοθήκης, βιβλιογραφικά
στοιχεία για κάθε τίτλο, στοιχεία αποστολών,
ελλειπόντων τευχών και τιμολογίων. Στη Β.Δ
θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Παροχή από τον προμηθευτή, ενοποιημένου
περιβάλλοντος διεπαφής με τους χρήστες της
Βιβλιοθήκης για πρόσβαση στα ηλεκτρονικά
περιοδικής έκδοσης, που παρέχονται δωρεάν
με τις έντυπες συνδρομές.
Ανοιχτή
τηλεφωνική
γραμμή
δωρεάν
επικοινωνίας
Υποχρεωτική προμήθεια όλων των τευχών των
εντύπων, περιοδικής έκδοσης, που θα
εκδοθούν
ή έχουν εκδοθεί κατά την συνδρομητική
περίοδο που προσδιορίζεται από τον πίνακα Β'
για κάθε τίτλο συνδρομής.
Προηγούμενη συνεργασία του προμηθευτή, σε
προμήθεια συνδρομών εντύπων ξενόγλωσσων
επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης,
με τουλάχιστον 3 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.
Παράδοση των τευχών σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία
κυκλοφορίας
για
έντυπα,
περιοδικής έκδοσης που εκδίδονται εντός
Ευρώπης και σε 30
ημέρες από την
ημερομηνία κυκλοφορίας των τευχών για
εκδόσεις εκτός Ευρώπης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ B' (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Α/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

E1

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

BALKAN STUDIES

0005-4313

1/1/2014

1 έτος

E2
E3
E4

ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΥΡΟΣ

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1105-5464
1105-5464
1105-5464

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
HISTOREIN
NATIONAL GEOGRAPHIC
NATIONAL GEOGRAPHIC
PC MASTER
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1105-5464
1108-3441
1108-3115
1108-3115
1105-5472

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

E16
E17
E18
E19
E20

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α'

1105-0322

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
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1108-4553
1105-1167
1105-1167

1105-1523
1790-7519
1105-0012

ΣΕΛΙΔΑ

31 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

E21

ΣΥΡΟΣ

E22

ΡΟΔΟΣ

E23
E24

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

E25

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ Β'
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1105-0012

1/1/2014

1 έτος

0013-6336

1/1/2014

1 έτος

0013-6336
0013-9696

1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος

ΡΟΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (PRINT &
ONLINE)
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1109-253Χ

1/1/2014

1 έτος

E26
E27
E28
E29
E30
E31

ΣΑΜΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α,Β,Γ.
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ (ΤΑ) : HISTORICA
ΙΣΤΩΡ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

E32
E33
E34
E35
E36

ΧΙΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΜΝΗΜΩΝ
ΝΑΤΙΟΝΑL GEOGRAPHIC

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

E37

ΡΟΔΟΣ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

1/1/2014

1 έτος

E38

ΡΟΔΟΣ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

1105-4255

1/1/2014

1 έτος

E39

ΣΥΡΟΣ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

1105-4255

1/1/2014

1 έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

0074-1191
1105-1663
1105-2791

1105-7951
0076-289Χ
1105-3917

ΣΕΛΙΔΑ

32 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

E40
E41
E42

ΣΥΡΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

E43

ΣΑΜΟΣ

E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)

1/1/2014

1 έτος

ΣΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ
ΣΙΝΕΜΑ
ΣΙΝΕΜΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

E57

ΣΥΡΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

1/1/2014

1 έτος

E58
E59

ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ

ΧΑΡΑΥΓΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
ΧΡΗΜΑ

1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ
1105-3968
1105-3968
1105-3968

ΣΕΛΙΔΑ

33 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ B' (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ)

Α/Α

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

0001-4826
G/T
G/T
G/T

1/1/2014
2/1/2014
3/1/2014
1/1/2014

1 έτος
2 έτος
3 έτος
1 έτος

ΡΟΔΟΣ

ACCOUNTING REVIEW
AMERICAN ANTHROPOLOGIST
AMERICAN ETHNOLOGIST
AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION - CLASS 2
SUBSCRIPTION
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY

0002-9114

1/1/2014

1 έτος

ΡΟΔΟΣ

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY

0002-9602

1/1/2014

1 έτος

ΣΑΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ

0373-0956
0395-2649
1050-5164
0003-486X
G/T

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

0084-6570
0003-598X
0515-0361

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ

ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER
ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY
ANNALS OF MATHEMATICS - SECOND SERIES
ANNALS OF PROBABILITY & ANNALS OF
STATISTICS
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY
ANTIQUITY - CAMBRIDGE
ASTIN BULLETIN - ACTUARIAL STUDIES IN NONLIFE INSURANCE
BUSINESS WEEK - EUROPEAN EDITION
CAHIERS BALKANIQUES
CHILDREN'S LITERATURE - PAPER EDITION

0007-7135
0290-7402
0092-8208

1/3/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

COGNITIVE LINGUISTICS

0936-5907

1/1/2014

1 έτος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

34 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35

F36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

CULTURAL ANTHROPOLOGY
CURRENT ANTHROPOLOGY

0886-73556
0011-3204

4/1/2014
1/1/2014

4 έτος
1 έτος

ΡΟΔΟΣ

DAEDALUS - AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND
SCIENCES
DESIGN ISSUES
DESIGN JOURNAL - ALDERSHOT
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY
ETUDES CLASSIQUES - NAMUR
GLOTTA
HARVARD BUSINESS REVIEW
HOMME - REVUE FRANCAISE D'ANTHROPOLOGIE
I M O NEWS - INTERNATIONAL MARITIME
ORGANIZATION - ENGLISH EDITION
INFORMATION DESIGN JOURNAL
INTERFACES - LINTHICUM
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY
FUZZINESS AND KNOWLEDGE - BASED SYSTEMS
JASA - JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL
ASSOCIATION
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS
EDUCATION & MATHEMATICS EDUCATION
DIALOGUES
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY

0011-5266

1/1/2014

1 έτος

0747-9360
1460-6925
0012-1649
0012-7094
0730-7268
0014-200X
0017-1298
0017-8012
0439-4216
0253-8199

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

0142-5471
0092-2102
0218-4885

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

0162-1459

1/1/2014

1 έτος

G/T

2/7/2014

1 έτος

0021-8286

1/1/2014

1 έτος

ΣΥΡΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ

F37

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

35 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F38
F39

F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51

F52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

ΣΥΡΟΣ

JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS

0944-6532

1/1/2014

1 έτος

ΣΑΜΟΣ

JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY & JDG SURVEYS OF DIFFERENTIAL GEOMETRY
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (00220515)& AMERICAN ECONOMIC REVIEW (00028282)& JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES
(0895-3309)
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

G/T

1/1/2014

1 έτος

1/1/2014

1 έτος

0022-0671

1/1/2014

1 έτος

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM JHANSI
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
JOURNAL OF MARKETING
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH

0095-8964
0093-4690
0972-7787

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

0047-2506
0022-2429
0022-2437

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND
SOZIALPSYCHOLOGIE & SONDERHEFT
LEONARDO: ART SCIENCE AND TECHNOLOGY:
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR
ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGY &
LEONARDO MUSIC JOURNAL
MANAGEMENT SCIENCE

0952-7648
1016-3476
1016-3476
0023-2653

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

0024-094X

1/1/2014

1 έτος

0025-1909

1/1/2014

1 έτος

ΧΙΟΣ

ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ

ΧΙΟΣ

F53
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

36 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F54

F55
F56
F57
F58

F59
F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

ΣΑΜΟΣ

MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH

0364-765X

1/1/2014

1 έτος

ΡΟΔΟΣ

G/T

1/1/2014

1 έτος

ΡΟΔΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ

MATHEMATICS TEACHER & NCTM NEWS
BULLETIN -NATIONAL COUNCIL OF TEACHER OF
MATHEMATICS
MEDITERRANEAN POLITICS
MIGRATION LETTERS
MNEMOSYNE

1362-9395
1741-8984
0026-7074

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

MODERN GREEK STUDIES - BALTIMORE

0738-1727

1/1/2014

1 έτος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΜΟΣ

NATIONAL GEOGRAPHIC
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL
NOUS VOULONS LIRE
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE
ORAL HISTORY
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN
MATHEMATICAL SOCIETY
RECHERCHES EN DIDACTIQUES DES
MATHEMATIQUES
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION
SIGNS - JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND
SOCIETY
SOZIALE WELT - OHNE SONDERBANDE

0027-9358
1092-0277
0153-9027
0030-3658
0143-0955
0002-9939

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

0246-9367

1/1/2014

1 έτος

0036-1399
0036-1410
1052-6234
0097-9740

1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος
1 έτος
1 έτος

0038-6073

1/1/2014

1 έτος

ΡΟΔΟΣ
ΧΙΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

37 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F72

F73
F74
F75
F76
F77
F78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

Έναρξη
Συνδρομής

Διάρκεια
Συνδρομής

ΡΟΔΟΣ

TEACHING CHILDREN MATHEMATICS

1073-5836

1/3/2014

1 έτος

ΣΑΜΟΣ

TECHNO METRICS: A JOURNAL OF STATISTICS
FOR THE PHYSICAL, CHEMICAL AND
ENGINEERING SCIENCES
TERRAIN - PARIS
TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL

0040-1706

1/1/2014

1 έτος

0760-5668
0040-8735

1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος

TRANSACTIONS OF THE AMERICAN
MATHEMATICAL SOCIETY
TRANSPORTATION MANAGEMENT AND
ENGINEERING
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK - OHNE BEIHEFTE
ZSE - ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER
ERZIEHUNG UND SOZIALISATION

0002-9947

1/1/2014

1 έτος

1537-0259

1/3/2014

1 έτος

0044-3247
1437-207X

1/1/2014
1/1/2014

1 έτος
1 έτος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ

F79

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

38 ΑΠΟ 60

Δήλωση
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Παροχή Δωρεάν
Ηλεκτρονικής
Συνδρομής
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

39 ΑΠΟ 60

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Α/Α

Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
Ε11
Ε12
Ε13
Ε14
Ε15
Ε16
Ε17
Ε18
Ε19
Ε20
Ε21

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

BALKAN STUDIES
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
HISTOREIN
NATIONAL GEOGRAPHIC
NATIONAL GEOGRAPHIC
PC MASTER
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝΔΡΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

0005-4313
1105-5464
1105-5464
1105-5464
1105-5464
1108-3441
1108-3115
1108-3115
1105-5472
1108-4553
1105-1167
1105-1167

1105-0322
1105-1523
1790-7519
1105-0012
1105-0012

ΣΕΛΙΔΑ

40 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

Ε22
Ε23
Ε24
Ε25
Ε26
Ε27
Ε28
Ε29
Ε30
Ε31
Ε32
Ε33
Ε34
Ε35
Ε36
Ε37
Ε38

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (PRINT & ONLINE)
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α,Β,Γ.
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ (ΤΑ) : HISTORICA
ΙΣΤΩΡ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΜΝΗΜΩΝ
ΝΑΤΙΟΝΑL GEOGRAPHIC

Ε39

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ε40
Ε41
Ε42
Ε43
Ε44
Ε45

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ

0013-6336
0013-6336
0013-9696
1109-253Χ
0074-1191
1105-1663
1105-2791

1105-7951
0076-289Χ
1105-3917

1105-4255
1105-4255

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

41 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

Ε46
Ε47
Ε48
Ε49
Ε50
Ε51
Ε52
Ε53
Ε54
Ε55
Ε56
Ε57
Ε58
Ε59

ΣΙΝΕΜΑ
ΣΙΝΕΜΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ
1105-3968
1105-3968
1105-3968

ΧΡΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

42 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ACCOUNTING REVIEW
AMERICAN ANTHROPOLOGIST
AMERICAN ETHNOLOGIST
AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION - CLASS 2 SUBSCRIPTION
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY
ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER
ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY
ANNALS OF MATHEMATICS - SECOND SERIES
ANNALS OF PROBABILITY & ANNALS OF STATISTICS
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY
ANTIQUITY - CAMBRIDGE
ASTIN BULLETIN - ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE
BUSINESS WEEK - EUROPEAN EDITION
CAHIERS BALKANIQUES
CHILDREN'S LITERATURE - PAPER EDITION
COGNITIVE LINGUISTICS
CULTURAL ANTHROPOLOGY
CURRENT ANTHROPOLOGY
DAEDALUS - AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES
DESIGN ISSUES
DESIGN JOURNAL - ALDERSHOT
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

0001-4826
G/T
G/T
G/T
0002-9114
0002-9602
0373-0956
0395-2649
1050-5164
0003-486X
G/T
0084-6570
0003-598X
0515-0361
0007-7135
0290-7402
0092-8208
0936-5907
0886-73556
0011-3204
0011-5266
0747-9360
1460-6925
0012-1649
0012-7094
0730-7268

43 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39

F40
F41
F42
F43
F44
F45

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ETUDES CLASSIQUES - NAMUR
GLOTTA
HARVARD BUSINESS REVIEW
HOMME - REVUE FRANCAISE D'ANTHROPOLOGIE
I M O NEWS - INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - ENGLISH
EDITION
INFORMATION DESIGN JOURNAL
INTERFACES - LINTHICUM
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND
KNOWLEDGE - BASED SYSTEMS
JASA - JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION &
MATHEMATICS EDUCATION DIALOGUES
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY

0014-200X
0017-1298
0017-8012
0439-4216
0253-8199

JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY & JDG - SURVEYS OF
DIFFERENTIAL GEOMETRY
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (0022-0515)& AMERICAN
ECONOMIC REVIEW (0002-8282)& JOURNAL OF ECONOMIC
PERSPECTIVES (0895-3309)
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

0944-6532
G/T

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM - JHANSI
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

0095-8964
0093-4690
0972-7787
0047-2506

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

0142-5471
0092-2102
0218-4885
0162-1459
G/T
0021-8286

0022-0671

ΣΕΛΙΔΑ

44 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F46
F47
F48
F49
F50
F51

F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

JOURNAL OF MARKETING
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH
JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE &
SONDERHEFT
LEONARDO: ART SCIENCE AND TECHNOLOGY: JOURNAL OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGY &
LEONARDO MUSIC JOURNAL
MANAGEMENT SCIENCE
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH
MATHEMATICS TEACHER & NCTM NEWS BULLETIN -NATIONAL
COUNCIL OF TEACHER OF MATHEMATICS
MEDITERRANEAN POLITICS
MIGRATION LETTERS
MNEMOSYNE
MODERN GREEK STUDIES - BALTIMORE

0022-2429
0022-2437
0952-7648
1016-3476
1016-3476
0023-2653

NATIONAL GEOGRAPHIC
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL
NOUS VOULONS LIRE
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE
ORAL HISTORY
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
RECHERCHES EN DIDACTIQUES DES MATHEMATIQUES

0027-9358
1092-0277
0153-9027
0030-3658
0143-0955
0002-9939
0246-9367

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ

0024-094X

0025-1909
0364-765X
G/T
1362-9395
1741-8984
0026-7074
0738-1727

45 ΑΠΟ 60

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

F67
F68
F69
F70
F71

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION
SIGNS - JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND SOCIETY
SOZIALE WELT - OHNE SONDERBANDE
TEACHING CHILDREN MATHEMATICS

0036-1399
0036-1410
1052-6234
0097-9740
0038-6073
1073-5836

TECHNO METRICS: A JOURNAL OF STATISTICS FOR THE PHYSICAL,
CHEMICAL AND ENGINEERING SCIENCES
TERRAIN - PARIS
TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
TRANSPORTATION MANAGEMENT AND ENGINEERING
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK - OHNE BEIHEFTE
ZSE - ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND
SOZIALISATION

0040-1706

Τρέχουσα τιμή
Εκδότη

Ποσοστό
Προσαύξησης
(επί τοις %
διαφορά μεταξύ
της τιμής
εκδότη και της
τιμής
προσφοράς)

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο
χωρίς ΦΠΑ

Τιμή
Προσφοράς
ανά τίτλο με
ΦΠΑ

F72
F73
F74
F75
F76
F77
F78
F79

0760-5668
0040-8735
0002-9947
1537-0259
0044-3247
1437-207X

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Α/Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ΣΕΛΙΔΑ

46 ΑΠΟ 60

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

Ε1
Ε2
Ε3
Ε4

Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
Ε11
Ε12
Ε13
Ε14
Ε15
Ε16
Ε17
Ε18
Ε19
Ε20
Ε21
Ε22

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

BALKAN STUDIES
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

0005-4313
1105-5464
1105-5464

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1105-5464

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1105-5464

HISTOREIN
NATIONAL GEOGRAPHIC
NATIONAL GEOGRAPHIC
PC MASTER
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1108-3441
1108-3115
1108-3115
1105-5472
1108-4553
1105-1167
1105-1167

1105-0322

ΔΕΝΔΡΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1105-1523
1790-7519

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β'
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1105-0012
1105-0012
0013-6336

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Α/Α
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Ε24
Ε25
Ε26
Ε27
Ε28
Ε29
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Ε33
Ε34
Ε35
Ε36
Ε37
Ε38
Ε39
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Ε41
Ε42
Ε43
Ε44
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (PRINT & ONLINE)
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α,Β,Γ.
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ (ΤΑ) : HISTORICA
ΙΣΤΩΡ
ΛΕΞΗ

0013-6336
0013-9696
1109-253Χ
0074-1191
1105-1663
1105-2791

ΛΕΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΜΝΗΜΩΝ
ΝΑΤΙΟΝΑL GEOGRAPHIC

1105-7951
0076-289Χ
1105-3917

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1105-4255
1105-4255

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ
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Ε46
Ε47
Ε48
Ε49
Ε50
Ε51
Ε52
Ε53
Ε54
Ε55
Ε56
Ε57

Ε58
Ε59

ΣΙΝΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ΣΙΝΕΜΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ
1105-431Χ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1105-3968

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1105-3968

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

1105-3968

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΥΓΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)

ΧΡΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007) (ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ)
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Α/Α

F1
F2
F3

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

ACCOUNTING REVIEW
AMERICAN ANTHROPOLOGIST
AMERICAN ETHNOLOGIST
AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION - CLASS 2 SUBSCRIPTION

0001-4826
G/T
G/T
G/T

AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY

0002-9114

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY

0002-9602

ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER
ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY
ANNALS OF MATHEMATICS - SECOND SERIES
ANNALS OF PROBABILITY & ANNALS OF STATISTICS
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY
ANTIQUITY - CAMBRIDGE
ASTIN BULLETIN - ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE
BUSINESS WEEK - EUROPEAN EDITION
CAHIERS BALKANIQUES
CHILDREN'S LITERATURE - PAPER EDITION

0373-0956
0395-2649
1050-5164
0003-486X
G/T
0084-6570
0003-598X
0515-0361
0007-7135
0290-7402
0092-8208

COGNITIVE LINGUISTICS
CULTURAL ANTHROPOLOGY
CURRENT ANTHROPOLOGY

0936-5907
0886-73556
0011-3204

DAEDALUS - AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES
DESIGN ISSUES

0011-5266
0747-9360

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
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F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

DESIGN JOURNAL - ALDERSHOT
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY
ETUDES CLASSIQUES - NAMUR
GLOTTA
HARVARD BUSINESS REVIEW
HOMME - REVUE FRANCAISE D'ANTHROPOLOGIE
I M O NEWS - INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - ENGLISH
EDITION
INFORMATION DESIGN JOURNAL
INTERFACES - LINTHICUM
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND
KNOWLEDGE - BASED SYSTEMS
JASA - JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION &
MATHEMATICS EDUCATION DIALOGUES
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY

1460-6925
0012-1649
0012-7094
0730-7268
0014-200X
0017-1298
0017-8012
0439-4216
0253-8199

JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS

0944-6532

JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY & JDG - SURVEYS OF
DIFFERENTIAL GEOMETRY
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (0022-0515)& AMERICAN
ECONOMIC REVIEW (0002-8282)& JOURNAL OF ECONOMIC
PERSPECTIVES (0895-3309)
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

G/T

0142-5471
0092-2102
0218-4885
0162-1459
G/T
0021-8286

F37
F38
F39

F40

0022-0671

F41
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Α/Α

F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51

F52

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM - JHANSI
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
JOURNAL OF MARKETING
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH

0095-8964
0093-4690
0972-7787
0047-2506
0022-2429
0022-2437

JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE &
SONDERHEFT
LEONARDO: ART SCIENCE AND TECHNOLOGY: JOURNAL OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGY &
LEONARDO MUSIC JOURNAL
MANAGEMENT SCIENCE

0952-7648
1016-3476
1016-3476
0023-2653

MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH

0364-765X

MATHEMATICS TEACHER & NCTM NEWS BULLETIN -NATIONAL
COUNCIL OF TEACHER OF MATHEMATICS
MEDITERRANEAN POLITICS
MIGRATION LETTERS
MNEMOSYNE

G/T

MODERN GREEK STUDIES - BALTIMORE

0738-1727

0024-094X

0025-1909

F53
F54
F55
F56
F57

1362-9395
1741-8984
0026-7074

F58

F59
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Α/Α

F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ISSN

NATIONAL GEOGRAPHIC
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL
NOUS VOULONS LIRE
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE
ORAL HISTORY
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
RECHERCHES EN DIDACTIQUES DES MATHEMATIQUES
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION
SIGNS - JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND SOCIETY
SOZIALE WELT - OHNE SONDERBANDE
TEACHING CHILDREN MATHEMATICS

0027-9358
1092-0277
0153-9027
0030-3658
0143-0955
0002-9939
0246-9367
0036-1399
0036-1410
1052-6234
0097-9740
0038-6073
1073-5836

TECHNO METRICS: A JOURNAL OF STATISTICS FOR THE PHYSICAL,
CHEMICAL AND ENGINEERING SCIENCES
TERRAIN - PARIS
TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL

0040-1706

TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

0002-9947

TRANSPORTATION MANAGEMENT AND ENGINEERING
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK - OHNE BEIHEFTE
ZSE - ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND
SOZIALISATION

1537-0259
0044-3247
1437-207X

F72
F73
F74

0760-5668
0040-8735

F75
F76
F77
F78
F79
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας.................................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ταχ. Δ/νση ………………………………………………………………………………………...
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταχ.Δ/νση : Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των
...........................................
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας
...................................................................................,
Δ/νση
...........................
.................................................................................... για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο
διαγωνισμό της ../…/2014 ή τυχόν επανάληψή του, συνολικής αξίας 5% της
προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ………………………… για την
προμήθεια Υλικών (αρ. Διακήρυξης ____/ __.__.2014).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από
τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 12η Σεπτεμβρίου 2014 .
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΡΟΜ ΗΘΕΙ Α ΕΠΙ ΣΤΗΜ ΟΝΙ Κ ΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙ ΟΔΙ Κ ΗΣ ΕΚ ΔΟΣΗΣ, ΕΚ ΔΙ ΔΟΜ ΕΝ ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(συνδρομές 2014)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας.................................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Δ/νση
……………………………………………………………………………………………..
Τηλ.
………………………………………………………………………………………………..

:
:

Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταχ. Δ/νση : Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των
...........................................
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας.....................................................................................
Δ/νση............................................................................................................... για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας
………………………… για την προμήθεια ....................................................................
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 2η Φεβρουαρίου 2015.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΡΟΜ ΗΘΕΙ Α ΕΠΙ ΣΤΗΜ ΟΝΙ Κ ΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙ ΟΔΙ Κ ΗΣ ΕΚ ΔΟΣΗΣ, ΕΚ ΔΙ ΔΟΜ ΕΝ ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(συνδρομές 2014)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2014)
Στην Μυτιλήνη, σήμερα ../../2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου) με
Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητή κύριο
Ιωάννη Κάλλα, και αφετέρου του…….. κατοίκου …………(………..), με Α.Φ.Μ. : ………. Δ.Ο.Υ.
…………..συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν : συμφωνήθηκαν και
αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:
Ο Πρύτανης, αποφάσισε (αρ. Απόφ. 801/17.12.2013 Προκήρυξη Διαγωνισμού) την, με πρόχειρο
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για, την μετά από
παραγγελία του προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην
αλλοδαπή και στην Ελλάδα (συνδρομές 2014) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και των
Παραρτημάτων της, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου κάθε νόμιμου Φ.Π.Α.

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή, της
επαύξησης ή της μείωσης της ποσότητας των προς παραγγελία συνδρομών, ή της παράτασης
της διάρκειας του χρόνου συνδρομών, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση του
προϋπολογισθέντος ποσού.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθμ. Πρωτοκόλλου……………, διεξήχθη κανονικά στις
15/4/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κομνηνάκη 45) στη Μυτιλήνη.
Κατατέθηκαν ………. προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Με απόφαση του Πρύτανη (αρ. απόφασης… ), η πιο πάνω προμήθεια κατακυρώθηκε στον
……………………….ο οποίος και αναλαμβάνει να την εκτελέσει σύμφωνα με τους όρους της
υπ΄αριθμόν πρωτοκόλλου ………….προκήρυξης και της οικονομικής του προσφοράς που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Το συνολικό κόστος της
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των …………………. (…………….) πλέον …% Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα
καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο
εξής θα καλείται στην παρούσα «προμηθευτής», την προκείμενη προμήθεια και
αυτός την αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους :
1. Αντικείμενο - τιμή - κρατήσεις
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η, μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης αυτής, από τον προμηθευτή προς τους σχετικούς εκδότες ή πράκτορες
του εξωτερικού, παραγγελία (εγγραφή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως
συνδρομητή για το έτος 2014) που αντίγραφό της ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τμηματική, το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες
μετά την κάθε φορά έκδοση και κυκλοφορία τους, περιοδική προμήθεια της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα κατά έτος 2014 εκδοθησόμενα τεύχη όλων των ξενόγλωσσων,
εκδιδόμενων στο εξωτερικό, επιστημονικών περιοδικών που ο τίτλος τους και ο τόπος
παράδοσής τους αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα, υπογραφόμενο από
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τους συμβαλλόμενους και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής, πίνακα και είναι
προϋπολογισθείσης αξίας ………………………….(………..) πλέον ….% Φ.Π.Α.
Η τιμή κάθε ετήσιας συνδρομής για κάθε περιοδικό θα αναγράφεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο
σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Η τιμή θα είναι σταθερή χωρίς όρους
αναπροσαρμογής, αναθεωρήσεις ή αυξομειώσεις.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π., που όλα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Τον προμηθευτή επίσης βαρύνουν κάθε είδους άλλα έξοδα (λογιστικά,
μεταφορικά, φορτωτικά-εκφορτωτικά κ.λ.π.), μέχρι την παράδοση-παραλαβή των υπό
προμήθεια επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, στα
Παραρτήματα Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2. Παράδοση - Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος)
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Παραρτήματα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Σύρου, Ρόδου και
Λήμνου κατά τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει
την online έκδοση δωρεάν για τα έντυπα περιοδικά που αναφέρει στην λίστα της τεχνικής
προσφοράς του και που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει με τα παραληφθέντα τεύχη από τους εκδότες την
βάση δεδομένων, που διαθέτει,
και να τα στέλνει με αερομεταφορά (courier) σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε εβδομαδιαία βάση. Η λήξη του χρόνου της παράδοσης
όλων των τευχών δεν μπορεί να είναι πέραν του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2015.
3.
Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες
3.1. Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Ο
προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τακτική αποστολή των τευχών των
περιοδικών στα Παραρτήματα Βιβλιοθήκης (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Σύρος, Λήμνος
και Ρόδος). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενοχλεί τους εκδότες σε
περιπτώσεις που η παραλαβή των τευχών από τα Παραρτήματα Βιβλιοθήκης
καθυστερεί περισσότερο από τρείς (3) μήνες. Αντίγραφο αυτής της οχλήσεως θα
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εκάστοτε Παράρτημα το πολύ σε δέκα (10) ημέρες
από την ημέρα που το Παράρτημα θα παραδίδει τη σχετική με την καθυστέρηση
έγγραφη ειδοποίηση (claim). Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής τευχών
περιοδικών 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 του κάθε περιοδικού που δεν έχει
παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες. Κατόπιν αυτής της περιόδου, αφαιρείται η εντολή προμήθειας του
συγκεκριμένου είδους. Σε περίπτωση, όπου ο μειοδότης προμηθευτής δεν
καταβάλει στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ποσόν της ποινικής ρήτρας, το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται να παρακρατήσει το ποσόν αυτό από άλλες τυχόν
πληρωμές που οφείλει στον μειοδότη προμηθευτή από την ίδια ή και από
διαφορετική σύμβαση. Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την τυχόν
μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει
καταθέσει ο προμηθευτής.
Σε περίπτωση επανειλλημμένης καθυστέρησης, αφαιρείται η εντολή προμήθειας
των ειδών από τον προμηθευτή, αναθέτοντάς την σε άλλο προμηθευτή,
κηρύσσεται έκπτωτος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 34 του Π.Δ.
118/2007.
3.2. Εάν ο προμηθευτής παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, παρέχει
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το δικαίωμα για κατάπτωση, ολική ή μερική
της εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, και το δικαίωμα να
τον κηρύξει έκπτωτο.
3.3. Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή
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έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την
προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.
4. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της
οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Πληρωμή (Δικαιολογητικά)
Η πληρωμή του τιμήματος των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με το
άρθρο 1 της παρούσας και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου, και αφού
προσκομισθούν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ.
118/2007 :
Α. Πρωτόκολλο Παραλαβής
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ. του προμηθευτή,
δηλαδή βεβαίωση της ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του.
Δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α, του προμηθευτή.
Επί της πληρωμής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Άλλοι γενικοί όροι
6.1. Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα
προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
6.2. Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης ή τις
παραγγελίες θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.
6.3. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται
(Προκήρυξη, Όροι Συμφωνιών, Προσφορές, κ.λ.π.).
6.4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του
Προεδρικού Διατάγματος 118/2007, του Προεδρικού Διατάγματος 60/16.03.2007 και
τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.
7.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

7.1. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο προμηθευτής κατέθεσε την με
αριθμό ……………………… και ημερομηνία ……………………………… εγγυητική επιστολή
καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης, της Τράπεζας …………….. ποσού
10% της συμβατικής αξίας, δηλαδή …………………………………….
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 του
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι έως
την …………………………..Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της τελευταίας παράδοσης του υλικού
και με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης.
7.2. Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου,
όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΙ
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Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης

Ιωάννης Κάλλας
Καθηγητής
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