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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. διακ. 33/19)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν,
του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», του Ν.
4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», του N. 4270/2014 (Α'
143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/8-8-2016 τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, του Π.Δ.
80/2016 (ΦΕΚ 145/5-8-2016 τ.Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», την υπ’
αριθμ. 271/25.06.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ.
41/23.07.2019 (θέμα 10ο) απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας
του διαγωνισμού, προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 33/19 συνοπτικό διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού
(ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2020 για τις ανάγκες
της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €68.948,68
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€55.603,774 άνευ Φ.Π.Α. + €13.344,91 Φ.Π.Α. 24% =
€68.948,68 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 (CPV: 72320000-4).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17.09.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:15 π.μ. (ημερομηνία
και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στη διακήρυξη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

απορρίπτονται

ως

απαράδεκτες.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών
του Πανεπιστημίου, (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία
156 (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr).
Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου,
(2310 891-753, 2310 891-846, email: tsanel@uom.gr, patragku@uom.gr).
Επίσης, η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς
και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση www.uom.gr.
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