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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
             

                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Της με αριθμό        11427/ 29.10.2018 διακήρυξης προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την  για την 
προμήθεια (α) αναλώσιμων εκτυπωτών &  Η/Υ, (β) μελανιών (toner) 

εκτυπωτών, (γ) μελανιών (toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) 
εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων, της 

Βιβλιοθήκης & του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης  του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

(ΑΔΑΜ : 18PROC003915076)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την προμήθεια 
(α) αναλώσιμων εκτυπωτών &  Η/Υ, (β) μελανιών (toner) εκτυπωτών, (γ) μελανιών 
(toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες 
των Πανεπιστημιακών Μονάδων, της Βιβλιοθήκης & του Γραφείου Διανησιωτικής 
Υποστήριξης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Προϋπολογισμός: Ευρώ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
& ΤΡΙΑΝΤΑ € (56.255,30 €) προ ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των ευρώ  ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΗ  € 
(66.436,95€),   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των 
νόμιμων κρατήσεων.
Χρηματοδότηση : Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 1281   με τίτλο «Προμήθεια υλικών 
μηχανογραφικών & λοιπών συναφών εφαρμογών» &1731 με τίτλο «Προμήθεια 
φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού»
Αναθέτουσα Αρχή:  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ημερομηνία λήξης και τόπος υποβολής προσφορών: την  12 /11/2018, ώρα 
15.00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κωνσταντινουπόλεως  1,  ισόγειο, 84100 Σύρος)
Διενέργεια διαγωνισμού : Την    13/ 11 /2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 , στη 
διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του 
Τμήματος, Κωνσταντινουπόλεως 1,  στη Σύρο.

ΑΔΑ: ΩΦ05469Β7Λ-Σ5Τ



Πληροφορίες και παραλαβή τευχών προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες (από 08:00 έως 15:00) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, τηλ:  22810 97024  (e-mail: 
Syros _Oik_Ypir@aegean.gr), είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στη διεύθυνση http://www.aegean.gr και http://www.syros.aegean.gr

Ο Αντιπρύτανης
 Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χαράλαμπος Σκιάνης
Καθηγητής
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