
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ JSTOR VII ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

& ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

Υλικό προς προμήθεια Προϋπολογισμός 

Βάση δεδομένων JSTOR VII 3.800,00€ 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρύτανη (194/04.12.2014), σας 
γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης στη προμήθεια της βάσης 
δεδομένων Jstor Arts & Sciences VII για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ «Κοινωνική & 
Ιστορική  Ανθρωπολογία και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη – Είδη - Επιβαρύνσεις 

 
Η δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€) θα καλυφθεί 
από τον ΚΑΕ 4121ε , τρέχοντος οικονομικού έτους. Επί του καθαρού ποσού (πλέον Φ.Π.Α.) γίνεται 
παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 
146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο. 

 

Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω 

διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στα γραφεία του Τμήματος 

Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανεπιστημίου, 

Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την 11η 

Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

για την με διαπραγμάτευση προμήθεια  

της βάσης δεδομένων Jstor Arts & Sciences 

(Αριθμ. Πρωτ 10217/04-12-2014) 
Λόφος Πανεπιστημίου 

Κτίριο Διοίκησης 
81100 Μυτιλήνη 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 04 Δεκεμβρίου 2014 

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. Πρωτ: 10217 

Πληροφορίες: Ελευθεριάδου Ελένη 

Ταχ. Δ/νση:     Λόφος Πανεπιστημίου,  

                        Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 

Ταχ. Κώδικας:  811 00 

Τηλέφωνο:      22510 36924  

Fax:                  22510 36929 

Email:               eeleyth@aegean.gr 
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Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται 

συστηματικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας διακήρυξης.  

 

Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης και εκτύπωσης αυτού (εφόσον το επιθυμούν) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου www.aegean.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις». 

 

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Χρόνος παράδοσης και παραλαβής ειδών 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 

31/12/2014. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει 

το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης. 

 

Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών 

Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από αρμόδια 

υπάλληλο κ. Ελευθεριάδου Ελένη, τηλ. 22510-36924. 

 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ο  Πρύτανης 

 

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 
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