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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοιχτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, σε EURO, για την προµήθεια επιστηµονικών περιοδικών, εκδιδόµενων στην 
αλλοδαπή  για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης  του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια 
υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», µε κωδικό ΟΠΣ 
60377, του Μέτρου 2.1.  του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

1. Αναθέτουσα  Αρχή:  Πανεπιστήµιο  Αιγαίου, ΝΠ∆∆ 
Βιβλιοθήκη 
 
 
Ίµβρου 3, 81 100  Μυτιλήνη, Ελλάδα 
τηλ. 22510-36064  Fax: 22510-36039 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο(e-mail): library@lib.aegean.gr 
∆/νση Internet: www.lib.aegean.gr 
 

2. Περιγραφή/αντικείµενο της σύµβασης: Η σύµβαση ανήκει στην κατηγορία των συµβάσεων 
προµήθειας υλικού και συγκεκριµένα επιστηµονικών, εκδιδόµενων στην αλλοδαπή 
περιοδικών. 

Τόπος παράδοσης των προµηθειών: Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει στα 
Παραρτήµατα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, Χίου, Σάµου, Σύρου και Ρόδου. 

3. 

4. Τρόπος υποβολής των προσφορών: Από κάθε ενδιαφερόµενο µπορεί να υποβληθεί 
προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. 

5. Προϋπολογισµός ∆ιαγωνισµού: Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν 
δεκαπέντε  χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών (115.363,00) Euro, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 4%.  

6. ∆/νση από την οποία µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες και να γίνει η 
παραλαβή των τευχών της ∆ιακήρυξης :  

α. Αντίτυπα της διακήρυξης του διαγωνισµού και πρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε 
τον υπό προκήρυξη διαγωνισµό µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες (8:00 π.µ. – 15:00.µ.µ.) από το: 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης 
Ιµβρου 3, 81 100, Μυτιλήνη 
Τηλ. : 2251036064 (κα Κωτσάλου) 
Fax: 2251036039,  
e-mail: library@lib.aegean.gr 
Η δ/νση internet που είναι δηµοσιευµένη η περίληψη της Προκήρυξης είναι:    
http://www.aegean.gr/news_diag_gr.html 
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β. Για διευκρινήσεις σχετικές µε τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών 
µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Ζορµπά, τηλ. : 2251036067 

7. Υποβολή προσφορών - Αιτήσεων συµµετοχής:  Οι προσφορές θα κατατεθούν µέχρι και τις 
29/03/2004  και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης 
Ιµβρου 3, Τ. Κ. 81100 Μυτιλήνη 

«Υπόψη: Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας 
επιστηµονικών, εκδιδόµενων στην αλλοδαπή περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου» 

8. Ηµεροµηνία - ώρα - τόπος αποσφράγισης των προσφορών:  Στις 30/03/2004  και ώρα 10:00 
π.µ. στην Κεντρική Υπηρεσία  Βιβλιοθήκης του Παν/µίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Ίµβρου 3. 

 
9. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν προσφορά για 

το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, η προσφορά τους θα συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ κόµµα δεκαπέντε Euro (5.768,15€), από 
Τράπεζα που  αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανόµενου 
ΦΠΑ 4%.  

 

10. Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης: Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ταµείο ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Οι σχετικές πιστώσεις 
έχουν περιληφθεί στη ΣΑΕ 045/3 του ΥΠΕΠΘ. Η πληρωµή θα γίνει µετά την αποστολή, από 
τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής, στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου  των παραστατικών εγγραφής της Βιβλιοθήκης ως συνδροµήτριας στα περιοδικά.  

 

11. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό: Οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 
προµηθευτές φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα αναλυτικά στην 
προκήρυξη, εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή.  

12. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως:12/03/2004. 

 

      Kαθ. Σωκράτης Κάτσικας 

  

 

 

 

 Πρύτανης 
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