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Αρ. Πρωτ. 6194

«Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας»
ΓΝΩ Σ Τ ΟΠ Ο Ι ΗΣ Η

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-11),
2.
Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011),
3.
Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4.
Την ανάγκη συγκρότησης πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ.
Συνεδρίας 1502/02-11-2017
Γνωστοποιούμε
Ότι την Τετάρτη 13-12-2017 στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γραφεία Πρυτανείας, Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη, 45100 Ιωάννινα), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής μεταξύ όλων
των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να συσταθούν οι ακόλουθες Επιτροπές: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης για την υπ΄ αριθμ.8/2017 διακήρυξη στο πλαίσιο της διενέργειας Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής σε ευρώ και συγκεκριμένα με υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fuelprices.gr, προϋπολογισμού
επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 737.903,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 915.000 €
εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (με Φ.Π.Α.) για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των
ποσοτήτων που θα γίνει στις 09 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1.
2.
3.

Γεώργιος Καψάλης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Κωνσταντίνος Βασδέκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,
Κωνσταντίνος Χαρίσης, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.uoi.gr/gr/announcements) και θα
ος
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (2 όροφος Μεταβατικό κτήριο).
Ο Πρύτανης

Γεώργιος Δ. Καψάλης

