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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να
προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων μέχρι
συμπληρώσεως του χρηματικού ποσού των 11.000 ευρώ για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Οι τίτλοι υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο και είναι σε σειρά προτίμησης για απόκτηση. Τα βιβλία θα
πρέπει να χρησιμοποιούν πλατφόρμα που ήδη χρησιμοποιείται από το πανεπιστήμιο, να προσφέρονται για
απομακρυσμένη πρόσβαση για τους νόμιμους χρήστες του πανεπιστημίου, να είναι με πρόσβαση δια παντός
χωρίς συνδρομή χρήσης πλατφόρμας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου 2017 στις
12:00 το μεσημέρι με ηλεκτρονική αποστολή στο email: fstavrou@enl.auth.gr, ή με fax στο 2310997432.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:




Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο
υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη
συμμετέχων.
Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης
από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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