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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10023/29.11.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ (10 ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017) 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή για το 
σύνολο των ομάδων για την εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε δέκα (10) βάσεις 
δεδομένων για το οικονομικό έτος 2017. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 42.200,00€ (σαράντα δύο 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και στο ποσό 
των 34.032,26€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών) 
χωρίς Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 0899Α  του Τακτικού Προϋπολογισμού 
2017 του Ιδρύματος. 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12/12/2016 και 
ώρα 10:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (Κομνηνάκη 45) 81100 Μυτιλήνη. 
Εγγύηση συμμετοχής δεν υπάρχει. 
Η γλώσσα που θα συνταχθεί είναι η ελληνική. 
Η πληρωμή θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς προμήθεια υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 12/12/2016 και 
ώρα 12:00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης στην  Μυτιλήνη. 
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 29 Νοεμβρίου 2016. 
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής και πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κομνηνάκη 45, 81 100, Μυτιλήνη. 
Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ. Παπάνης Ιωάννης τηλ. 2251036074, Fax: 
2251036069, e-mail: ipapan@aegean.gr. όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 
07:00 με 15:00. Τα τεύχη είναι δυνατό να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. 
  
                                                  Ο Πρύτανης 
 
 
 
 
                                         Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 
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