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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη του Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων δια της χρηµατοδότησης 
του ΤΣΜΕ∆Ε» (απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων 4ης/08.06.2010, θέµα 4o), θα προβεί στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών την 20η Ιουλίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 
π.µ., στα γραφεία του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων (Κτήριο Λυµπέρη, 1ος όροφος) Καρλόβασι Σάµου, στα πλαίσια της µε 
διαπραγµάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) προµήθειας επιστηµονικών, ελληνικών και 
εκδιδοµένων στην αλλοδαπή, έντυπων τεκµηρίων (βιβλίων) προϋπολογισµού 
δαπάνης µέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 4%. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή 
(ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως 
αυτή αναγράφεται στους επίσηµους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα 
τιµολόγια πώλησης των εκδοτών). 
 
Οι υπογεγραµµένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο στην 
παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο απευθείας στο 
Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Κτήριο 
Λυµπέρη, Καρλόβασι, Σάµος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπόψη Λέκτορος  
κας Ελισάβετ Κωνσταντίνου τηλ. 22730-82010, e-mail: ekonstantinou@aegean.gr, το 
αργότερο µέχρι τις 19 Ιουλίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 και θα 
φέρουν τα κάτωθι στοιχεία: 
 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 
Για την µε διαπραγµάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) προµήθεια βιβλίων 

(Αριθµ. πρωτ. EΛE_2010_1747/17.06.2010) 
Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

Κτήριο Λυµπέρη, Καρλόβασι Σάµος, 83200 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης 
και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου ως 
άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Οι προσφορές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
λιανική τιµή πώλησης των τεκµηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσηµους 
έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιµοκαταλόγους ή στα τιµολόγια πώλησης των εκδοτών. Ο 
µειοδότης προµηθευτής επιβαρύνεται µε τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 4%, για παράδοση στο 
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Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 1ος όροφος, Κτήριο Λυµπέρη, Καρλόβασι Σάµου, τηλ. 22730-
82010. Ο µειοδότης προµηθευτής επιβαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, 
εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση-παραλαβή των επιστηµονικών 
βιβλίων στις ως άνω εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των επιστηµονικών τεκµηρίων, που θα 
παραδώσει, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο 
Καρλόβασι Σάµου, ως άνω. Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις 
καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
Στο µειοδότη θα δοθεί µε την υπογραφή της σύµβασης, κατάλογος που θα έχει τη 
µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος : 

 
Σε περίπτωση που τίτλοι πρώτης προτεραιότητας δεν είναι διαθέσιµοι στην αγορά, θα 
επιχειρείται αντικατάστασή τους από άλλους νεότερους καταλόγους έως ότου να 
εξαντληθεί ο προϋπολογισµός του έργου. 
 
Ο µειοδότης προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαβιβάσει την παραγγελία 
αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο µέσα σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από αυτήν, στους σχετικούς εκδότες των επιστηµονικών ελληνικών 
και εκδιδόµενων στην αλλοδαπή, αντίγραφο της οποίας οφείλει να κοινοποιήσει στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, καθώς και στο Τµήµα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, στο Καρλόβασι Σάµου. 
 
Επίσης ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή και εκτάκτως, αν αυτό είναι απαραίτητο για 
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στον κατάλογο του παραγγελθέντος εκπαιδευτικού 
υλικού αλλά και να παραθέτει οποιοδήποτε στοιχείο που βοηθά στην παρακολούθηση 
του καταλόγου. 
 
Ο µειοδότης προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα τεκµήρια, 
εντός, το αργότερο, ενενήντα (90) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της 
παραγγελίας στους εκδότες. Η παράδοση των τεκµηρίων µπορεί να γίνεται 
τµηµατικά. Η µη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. 
Ο µειοδότης προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ενοχλεί τους εκδότες σε 
περιπτώσεις που η παραλαβή του υλικού από το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων καθυστερεί περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες.  
 

 
Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος 
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