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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ προκυρήσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό «κάτω των 
ορίων» για την προμήθεια (α) αναλώσιμων εκτυπωτών &  Η/Υ, (β) μελανιών (toner) 
εκτυπωτών, (γ) μελανιών (toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και (δ) εκτυπωτικού 
χαρτιού για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης (Αθήνα), της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης,   και των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Χίου, Σάμου, 
Σύρου, Ρόδου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.571,23 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24 ή 17 %) , ποσού 10.849,03€. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 
πόσό των 66.420,26€.  
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκαοκτώ (18) τμήματα, και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι 
του Ν. 4412/2016. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών καθενός από τα 18 τμήματα, όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων ειδών ενός 
τμήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος (αρ. 139452) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 
04 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:30 Π.Μ. 
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Η προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από Εγγυτική Επιστολή Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό  ίσο με 1% επί της εκτιμώμενης 
αξίας άνευ ΦΠΑ του/των προσφερόμενου/ων τμημάτων σε ευρώ.

 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά εγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν 
αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 22810-97083/97025, e-mail: 
oikonomiki@syros.aegean.gr
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