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Περίληψη Διακήρυξης
Πρόχειρου διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Αρ. Διακήρυξης: 6735/08-07-2014
Ο Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου διενεργεί Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελανιών και τόνερ εκτυπωτών» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ανά Πανεπιστημιακή-Περιφερειακή
μονάδα. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8,
στη Χίο στις 24/07/2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (41.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου
Φ.Π.Α., (καθαρή αξία προ ΦΠΑ 35.827,59€ πλέον του 16% Φ.Π.Α. 5.732,41€). Η ημερομηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 23/07/2014 και ώρα 14:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής δεν υπάρχει. Τα προς προμήθεια είδη θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από Πανεπιστημιακές-Περιφερειακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με του όρους και την αναλυτικά περιγραφή της προκήρυξης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τουλάχιστον εκατό είκοσι ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.H γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η
Ελληνική. Η χρηματοδότηση είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΕ 1281. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των προ προμήθεια ειδών αφού προηγείται βεβαίωση παραλαβής από την αντίστοιχη Πανεπιστημιακή
Περιφερειακή Μονάδα. Η περίληψη της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (www.chios. aegean.gr ), στις 10/07/2014
Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμό 572 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμό πρωτ 6037/11-06-2014, ΑΔA:6ΕΛ7469Β7Λ-ΙΘΓ και ΑΔΑΜ :
14REQ002105979 2014-06-16.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2271035021, fax:
2271035099, από την αρμόδια υπάλληλο κα Κυριακή Σαλιάρη, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr
στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου , Μιχάλων 8, 82100 Χίο, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση
Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr
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