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Περίληψη Διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και
Ρόδου.

Αρ. Διακήρυξης: 8986/01.11.2016
Ο φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου διενεργεί Συνοπτικό
Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου,
Σύρου και Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Ομάδα – Πανεπιστημιακή Μονάδα των υπό
προμήθεια ειδών. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του
Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Διεύθυνσης
Χίου, Μιχάλων 8, στη Χίο στις 15/11/2016 και ώρα 10:00. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ (71.901,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Αξία προ ΦΠΑ: 59.759,57€). Η
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:30.
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Εγγύηση συμμετοχής δεν υπάρχει. Τα προς
προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις 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 προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (και ειδικότερα από τους κωδικούς
2014ΣΕ54600037, 2014ΣΕ54600041, 2014ΣΕ54600042, 2014ΣΕ54600043). Η πληρωμή θα
καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης.
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) την 01/11/2016.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Χίου, Μιχάλων 8, 82100, Χίος, στην κα Μονιούδη Μαρία και
στην κα Μουντούδη Λαμπρινή όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 με 13:00
στα τηλέφωνα 22710-35043 & 2271035050 και στο e-mail: ype@chios.aegean.gr .
Μυτιλήνη, 01/11/2016
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