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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κέρκυρα, 22/7/2021
Δ.ΒΙΒΛ/149/Φ.002

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Ιωάννου Θεοτόκη 72 - Κέρκυρα Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας
: 49132
Πληρ.
: Νίκος Αναστασίου
Τηλέφωνο
: 26610 87339
Fax
: 26610 87371
E-mail
: nick@ionio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΩΝ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναθέτουσα Αρχή:
Τίτλος Προμήθειας:

CPV:
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Συνολική Προΰπολογιζόμενη Δαπάνη

Κριτήριο επιλογής του αναδόχουπρομηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης):
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Προμήθεια έντυπων ελληνικών και
ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών
βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού,
παρτιτούρων για τον εμπλουτισμό της
συλλογής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με
την διαδικασία της συλλογής προσφορών
με απευθείας ανάθεση.
22113000-5
Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου
Πανεπιστημίου έτους 2021
€ 18.678,94 μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, δηλ. € 20.270 συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)
6/9/2021 και ώρα 11:00
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Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια
είδους:

Ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς στο
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογής,
κ. Νίκο Αναστασίου, e-mail: nick@ionio.gr
και τηλέφωνο για διευκρινίσεις 2661087339.
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιονίου Πανεπιστημίου,
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα,
κ. Νίκο Αναστασίου τηλ. 2661087339.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια έντυπων βιβλίων ελληνικών και ξένων
εκδοτικών οίκων, ηλεκτρονικά βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό και παρτιτούρες του
Παραρτήματος Α: «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΟΥ». Η ζητούμενη ποσότητα είναι ένα τεμάχιο ανά
τίτλο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του καταλόγου με προσθήκη ή αφαίρεση
τίτλων, καθώς και τον αριθμό των αντιτύπων μέχρι την υπογραφή της σύμβασης,
δεδομένου ότι η αύξηση δεν θα ξεπεράσει το προϋπολογιζόμενο κόστος της δαπάνης.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των € 18.678,94 μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. € 20.270 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι
Ομάδα Α - Ελληνικά βιβλία: € 1.226,42 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. € 1.300
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%,
Ομάδα Β - Ξενόγλωσσα βιβλία: € 13.396,23 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. €
14.200 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.
Ομάδα Γ - Ηλεκτρονικά βιβλία: € 2.419,34 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. €
3.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
Ομάδα Δ - Οπτικοακουστικό υλικό: € 193,55 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. €
240 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
Ομάδα Ε – Παρτιτούρες: € 1.443,40 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. € 1.530
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.
Η δαπάνη θα καλυφτεί από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά υπόψη του υπεύθυνου παραγγελιών της
Βιβλιοθήκης κ. Νίκου Αναστασίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nick@ionio.gr και θα
γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να φέρουν τον λογότυπο του ενδιαφερομένου και απαραιτήτως
πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Επωνυμία, Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Αριθμό τηλεφώνου, Για την: «Προμήθεια
ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού
και παρτιτούρων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου
Πανεπιστημίου», Κόστος: το ποσό των € ……………… (αναφέρεται αριθμητικώς το ποσό ανά
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τίτλο, είδος και συνολικά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προσφερόμενα τεμάχια), Υπογραφή
και σφραγίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του υλικού του
καταλόγου ή για μέρος αυτού, υποχρεωτικά όμως για μία τουλάχιστον εκ των πέντε
ομάδων (Ομάδα Α: Ελληνικά βιβλία, Ομάδα Β: Ξενόγλωσσα βιβλία, Ομάδα Γ: Ηλεκτρονικά
βιβλία, Ομάδα Δ: Οπτικοακουστικό υλικό, Ομάδα Ε: Παρτιτούρες) που περιλαμβάνονται
στα λογιστικά φύλλα του Παραρτήματος Α.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν συμπληρωμένες τις προβλεπόμενες στήλες –
τιμή σε ευρώ προ ΦΠΑ και με ΦΠΑ – στα συνημμένα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα (Excel)
για κάθε προσφερόμενο τίτλο. Σε περίπτωση μη προσφερόμενου τίτλου πρέπει να
συμπληρώνεται η κατάλληλη αιτιολογία στη στήλη Παρατηρήσεις. Στο τέλος κάθε ομάδας,
στο αντίστοιχο φύλλο Excel, πρέπει να συμπληρώνεται το συνολικό ποσό σε ευρώ προ
ΦΠΑ, το συνολικό ποσό σε ευρώ με ΦΠΑ, καθώς και ο αριθμός των προσφερόμενων τίτλων.
Χειρόγραφη ή μη διαχειρίσιμη ηλεκτρονικά προσφορά δεν θα γίνει δεκτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και
ταχυδρομικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (περ. α, παρ. 2 του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016),
2. Φορολογική ενημερότητα (περ. β, παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016),
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (περ. β, παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016).

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι
τιμές να δίνονται κατά προτίμηση για χαρτόδετες εκδόσεις όσον αφορά τα βιβλία.
Κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης.
Ανάλογα με τις προσφορές μπορεί να αναδειχθούν ένας ή περισσότεροι ανάδοχοι. Δηλ.
ένας για το σύνολο της προμήθειας ή περισσότεροι, εφόσον διαφορετικές προσφορές
μειοδοτούν σε κάθε ομάδα υλικού.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης στους ίδιους
τίτλους, που είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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Με την κατακύρωση, θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον
ανάδοχο.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προωθήσει προς εκτέλεση την παραγγελία με την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο σε 3 (τρεις) ημέρες από αυτήν, υποχρεούται δε να
αναφέρει εγγράφως στη Βιβλιοθήκη ότι εκτέλεσε όλες τις παραγγελίες. Ως μέγιστο χρονικό
διάστημα παράδοσης του υλικού στη Βιβλιοθήκη ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021.
Η παράδοση των βιβλίων θα γίνει στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου,
και στην διεύθυνση ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
72 - 491 32 ΚΕΡΚΥΡΑ, υπόψη: κ. Νίκου Αναστασίου.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ζητούμενη ποσότητα είναι ένα τεμάχιο ανά τίτλο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η αποστολή των φυσικών τεκμηρίων προς τη Βιβλιοθήκη θα γίνεται με την μέριμνα και την
ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα αποστολής, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, θα
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για οποιαδήποτε καθυστέρηση
τεκμηρίου, καθώς και για τις δικές του σχετικές ενέργειες, εφόσον του ζητηθεί.
Σε περίπτωση αποστολής φθαρμένων, ακατάλληλων ή κακέκτυπων τεκμηρίων, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα εντός του
χρονικού πλαισίου της σύμβασης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση απώλειας τεκμηρίων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στη Βιβλιοθήκη, μαζί με κάθε παράδοση
τεκμηρίων, ενημερωτική αναλυτική κατάσταση των έντυπων βιβλίων, του
οπτικοακουστικού υλικού ή των παρτιτούρων (συγγραφέας, τίτλος, στοιχεία
παραγγελίας) που έχουν παραδοθεί.
Η προμήθεια των ηλεκτρονικών βιβλίων πρέπει να γίνει με άδεια για ακαδημαϊκή χρήση και
δικαιώματα πρόσβασης στο διηνεκές (perpetual rights) και χωρίς περιορισμό στον αριθμό
των ταυτόχρονων χρηστών που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσα από το Πανεπιστήμιο
ή μέσω vpn.
Τα τιμολόγια του αναδόχου θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα τιμολόγια των
εκδοτών. Η τιμή χρέωσης του εκδότη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους επίσημους
τιμοκαταλόγους (έντυπους και ηλεκτρονικούς).
Σε περίπτωση που οι παραγγελίες του υλικού δεν μπορούν να εκτελεστούν για διάφορους
λόγους (εξαντλημένα, υπό έκδοση κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει
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εγγράφως τη Βιβλιοθήκη.

Συνοδευτικά:
1. Παραγγελίες συνολικές - Παράρτημα Α (34
σ.)
2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (excel
– 5 λογιστικά φύλλα)
Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
2. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

ELLI
ANTHI
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