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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Α. Π. 6839A
Μυτιλήνη 29/09/2015
Περίληψη Διακήρυξης
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ταχυμεταφορά των
επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου για το χρονικό διάστημα 2016-2017
Αρ. Διακήρυξης: 6839/29.09.2015
Ο φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου διενεργεί Πρόχειρο
Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ταχυμεταφορά των επείγουσας φύσης
εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ακαδημαϊκών τμημάτων και διοικητικών
υπηρεσιών στα νησιά Λέσβου, Χίου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου και Λήμνου. Ο προαναφερόμενος
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Διεύθυνσης Χίου, Μιχάλων 8, στη Χίο στις 19/10/2015 και
ώρα 10:00. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Αξία προ ΦΠΑ: 40.651,00€ &
η
ΦΠΑ 23%: 9.349,73€). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 16 Οκτωβρίου
2015 και ώρα 14:30. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Εγγύηση συμμετοχής
δεν υπάρχει. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες θα εκτελεστούν στις κατά τόπους
Πανεπιστημιακές-Περιφερειακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με του όρους
και την αναλυτική περιγραφή της διακήρυξης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την
προσφορά είναι τουλάχιστον εκατόν 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 0824, έτους 2016
και 2017. Η πληρωμή θα καταβάλλεται μηνιαία, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης από
την αντίστοιχη Πανεπιστημιακή Περιφερειακή Μονάδα.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και διατίθεται το πλήρες κείμενο της, σε ηλεκτρονική μορφή
στην
ιστοσελίδα
της
Αναθέτουσας
Αρχής,
στη
διεύθυνση
http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html
(Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις &Διαγωνισμοί
Προμηθειών) στις 29/09/2015.
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με τα υπ΄ αριθμ. 08/02.07.2015 πρακτικά Συνεδρίασης
Συγκλήτου, θέμα 8.15, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ΑΔΑ:620Ε469Β7Λ-ΨΜ3 και ΑΔΑΜ:
15REQ002907046.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων Χίου, Μιχάλων 8, 82100, Χίος, στις κ.κ. Σαλιάρη Κυριακή και
Σιμούλη Μαρία όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 με 13:00 στα τηλέφωνα
22710-35021 & 35023, και στο e-mail: Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr.
Μυτιλήνη, 29/09/2015
Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

