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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 818
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. Πρωτ.
124198/ΙΒ/9.9.2013(ΑΔΑ ΒΛ9Ρ9-ΓΚΚ) & ΑΔΑΜ 13REQ001758282, με την οποία μεταξύ
άλλων προεγκρίθηκε δαπάνη ύψους 40.000€ για την προμήθεια επιστημονικών βιβλίων για
το έτος 2014, σε βάρος του ΚΑΕ 1259 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και
στη συνέχεια με την απόφαση του Πρύτανη αριθμός απόφασης 752/5.12.2013, (ΑΔΑ
ΒΛΓΠ469Β7Λ-ΞΟΜ) την 21η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα
γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη
Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για
την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων
τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό στην λιανική τιμή πώλησης των εκδιδόμενων στην Ελλάδα και ποσοστό
έκπτωσης εκδιδόμενων στην αλλοδαπή τεκμηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσημους
έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιμοκαταλόγους ή στα τιμολόγια πώλησης των εκδοτών), για την
κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου
6,5% Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια εκδιδόμενων στην Ελλάδα βιβλίων
ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), ενώ αντιστοίχως ο
προϋπολογισμός για την προμήθεια εκδιδόμενων στην αλλοδαπή βιβλίων ανέρχεται στο ποσό
των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €).
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για την προμήθεια μόνον των Ελληνικών ή μόνον των
εκδιδόμενων στην αλλοδαπή επιστημονικών βιβλίων ή και για τα δύο.
Η δαπάνη για την προμήθεια των έντυπων τεκμηρίων θα καλυφθεί από τον κωδικό 1259 του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2014.
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.aegean.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.lib aegean.gr/rc) στις 27 Φεβρουαρίου 2014.
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής δίνονται από τα γραφεία της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κομνηνάκη 45, 81 100, Μυτιλήνη. Αρμόδια υπάλληλος είναι η κα
Μαρινάτου Μυρσίνη τηλ. 2251036076, Fax: 2251036069, e-mail: mirna@aegean.gr. Τα
τεύχη είναι δυνατό να αποσταλούν και ηλεκτρονικά.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό,
μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι
και τις 20 Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
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