
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενεργώντας ως 
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προκηρύσσει Πρόχειρο 
διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (85.280,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%) με κλειστές 
προσφορές για την προμήθεια βιβλίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
τίτλο βιβλίου, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Πρόσκλησης Συμμετοχής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ και στη ΣΑΕ 2009ΣΕ04580000 του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΜΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας χρηματοδότησης 
της πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)». Η 
απόδοση των πιστώσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο γίνεται μέσω του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαρισμό Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος, 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τη Δευτέρα 11/04/2011 και ώρα 13:00, ή εφόσον 
αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία, μέχρι την προηγουμένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή 
προσφορών είναι η κ. Σμαρώ Καραμανίδου, τηλ. +30 2310474564 Φαξ: +30 2310474569 και 
για την παροχή διευκρινίσεων η κ. Γεωργία Ροϊδούλη, τηλ. +30 2310 807560 Fax: +30 2310 
474 520, e-mail: g.roidouli@ihu.edu.gr. 

 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη μειοδότη για το έργο «Προμήθεια Βιβλίων» 
υπό τους όρους που περιγράφονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής. Κριτήριο κατακύρωσης 
είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τίτλο βιβλίου. Είναι δυνατή η τμηματική κατακύρωση του έργου 
σε περισσότερους αναδόχους, εφόσον αναδειχθούν μειοδότες για συγκεκριμένους τίτλους 
βιβλίων από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Α της Πρόσκλησης Συμμετοχής. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (79.900,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (85.093,50€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%). Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή 
αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν τα ως άνω ποσά του συνολικού προϋπολογισμού 
του Έργου. Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής και 
μεταφορικών των υπό προμήθεια επιστημονικών βιβλίων.  

3. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής αναφέρεται το περιεχόμενο των Φακέλων Συμμετοχής των 
υποψηφίων. 

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει την τη Δευτέρα 11/04/2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου, 14ο Χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών, Θέρμη –Θεσσαλονίκη. 
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5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
ανά τίτλο βιβλίου. 

6.Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή 
ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό 
σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κανένας από τους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οιαδήποτε άλλη αξίωση σε καμία 
περίπτωση. 

7. Η διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση 
Συμμετοχής σε Πρόχειρο Διαγωνισμό. 

 

Η εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Οργάνωση – Ανάπτυξη)» 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007 – 2013). 

 

 
Ο Πρόεδρος του Επιτροπής Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
 
 

 
Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 


