ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός Διακήρυξης:ΔΕΚΠ/1200059034
Ημερομηνία: 15.03.19
Αντικείμενο: Ανανέωση ή νέα εγγραφή
ξένων
εντύπων
και
ηλεκτρονικών
συνδρομών για το έτος 2019 για την
Κεντρική Βιβλιοθήκη της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3

Αλωπεκής 4, 106 75 Αθήνα, Τηλ.: 210 7271400 FAX: 210 7247341 www.dei.gr 1/9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανανέωση ή νέα εγγραφή ξένων εντύπων και ηλεκτρονικών
συνδρομών για το έτος 2019 για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της
ΔΕΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή
Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα
με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη
Αναδόχου/ων για την ανανέωση ή νέα εγγραφή ξένων εντύπων και
ηλεκτρονικών συνδρομών για το έτος 2019 για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της
Επιχείρησης.
Α. Έντυπη μορφή
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ:
Τα τεύχη θα αποστέλλονται (με φροντίδα του προμηθευτή) απευθείας στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους σχετικά με την
παραλαβή και την κανονική εισροή των τευχών στη Βιβλιοθήκη.
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την αποστολή των απολεσθέντων και την
αντικατάσταση των φθαρμένων ή κακέκτυπων τευχών.
Ο προμηθευτής ξενόγλωσσων συνδρομών είναι υπεύθυνος για την
επικοινωνία με τους εκδότες προκειμένου να λυθούν προβλήματα που τυχόν
θα προκύπτουν (π.χ. με τις αποστολές τευχών ή με την πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών).
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος, μετά από σχετική επικοινωνία με την
Κεντρική Βιβλιοθήκη, να επιλύει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.
Ο προμηθευτής για μεν τις ευρωπαϊκές εκδόσεις φροντίζει να παραδίδονται
μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους για δε τις εκδόσεις
εκτός Ευρώπης μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα
έντυπα που θα αφορούν στο έτος συνδρομής, ανεξάρτητα από τη χρονολογία
που φέρει ο τόμος ή το τεύχος. Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να
δικαιολογείται εγγράφως κατά περίπτωση.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί τους εκδότες σε
περιπτώσεις που η παραλαβή του υλικού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
καθυστερεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες και να απαιτεί την άμεση
αποστολή του. Αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης θα κοινοποιείται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση όλων των τευχών θα γίνεται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη της ΔΕΗ Α.Ε., στην οδό Χαλκοκονδύλη 22 – Αθήνα 1ος
όροφος.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει εάν θα διατηρεί ή όχι πληροφοριακή
βάση δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία των συνδρομών της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης και τη δυνατότητα να μας την παρέχει δωρεάν. Η υπηρεσία αυτή
θα πρέπει να περιέχει:
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Ολοκληρωμένο κατάλογο τίτλων συνδρομών με πλήρεις βιβλιογραφικές
εγγραφές
Πληροφορίες για τις τιμές των συνδρομών
Αυτόματο σύστημα αναζήτησης (claims) τευχών από την Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Δυνατότητα παραγγελίας και εύρεσης ελλειπόντων τευχών
Στοιχεία των τιμολογίων που έχουν αποσταλεί.

Β. Ηλεκτρονική μορφή
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
 η δωρεάν παροχή της ηλεκτρονικής έκδοσης στους συνδρομητές της
έντυπης έκδοσης (πλήρες κείμενο - full text - του περιοδικού) και
αντίστροφα η δωρεάν παροχή της έντυπης έκδοσης στους συνδρομητές
της ηλεκτρονικής έκδοσης εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Κεντρική
Βιβλιοθήκη σχετικά και να της παρέχει πρόσβαση ή να τις αποστέλλει
αντίστοιχα το έντυπο, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν ζητηθεί.
 συνδρομές που αφορούν ταυτόχρονα τόσο την έντυπη, όσο και την
ηλεκτρονική μορφή χωρίς να δίνεται η δυνατότητα έναρξης μόνο
έντυπης συνδρομής
 αποκλειστικά ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομές σε περιοδικά και λοιπές
εκδόσεις
Ο προμηθευτής οφείλει με την ενεργοποίηση της συνδρομής, να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει δυνατή η ενεργοποίηση
των ηλεκτρονικών συνδρομών και να ενημερώνει σχετικά εγγράφως την
Βιβλιοθήκη.
Επισημαίνεται, ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών θα
πρέπει να γίνεται μέσω αναγνώρισης των IP διευθύνσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και θα
πρέπει να είναι ανοικτή χωρίς περιορισμό στον αριθμό χρηστών ενώ θα πρέπει
να αναφέρονται οι περιπτώσεις που υπάρχει κλιμακωτή μεταβολή οπότε η τιμή
πρέπει να δίνεται με βάση τμηματικά ομαδοποιημένα ή μεμονωμένα username
& password ανάλογα με την περίπτωση.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το διάστημα εντός του οποίου
πρέπει να ενημερώνεται ο προμηθευτής για την ανανέωση ή μη της
συνδρομής. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν ο εκδότης προσφέρει κατά
την διάρκεια της συνδρομής δωρεάν πρόσβαση σε τεύχη προηγουμένων ετών.
Ο προμηθευτής ξένων περιοδικών οφείλει να επιλύει με δική του ευθύνη και
έξοδα τα προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν με τον εκδότη σχετικά με
την πρόσβαση της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική συνδρομή.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα γραπτή ενημέρωση στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη για τις τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στους
ηλεκτρονικούς τίτλους μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της
συνδρομής.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί την παραγγελία
αμέσως μετά την επίσημη ανάθεσή της και το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες
από αυτήν. Στη συνέχεια οφείλει να αναφέρει εγγράφως στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη ότι εκτέλεσε όλες τις παραγγελίες. Η μη εκτέλεση της παραγγελίας
πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως κατά περίπτωση.
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2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ανά
συνδρομή.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται
σε €26.995,00 (είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ)
πλέον ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Διευθύνσεων που τις
αιτούνται. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς και
αφορά ετήσιες συνδρομές. Αναλυτικά αναφέρεται ο προϋπολογισμός ανά
συνδρομή στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για όλες τις συνδρομές είτε για μέρος
αυτών.
Επισημαίνεται ότι στο κόστος συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια που ζητείται
για τις υπηρεσίες του προμηθευτή, το κέρδος του, οι κρατήσεις που τον
βαρύνουν καθώς και όλες οι δαπάνες για φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς
και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο
που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής του.
Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος
συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
Επίσης επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα εφόσον
υπάρξει μεταβολή των αναγκών της να μην προβεί στην ανάθεση σε
προμηθευτή συνδρομής η οποία θα κριθεί ότι δεν είναι πλέον
απαραίτητη.
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο
409 (Γραφείο Πρωτοκόλλου) οδός Αλωπεκής, αριθμός 4, όροφος 4ος, στις 13
Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση,
ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), προμηθευτές
ξένων συνδρομών στην Ελλάδα οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα για
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι ως άνω οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων υπηρεσιών.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα
δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της,
παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα αποκλεισμού του οικονομικού φορέα
από μελλοντικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
7.2
η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων
7.4. η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
υπόδειγμα (Περιγραφικό Τιμολόγιο) σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την
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7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ένδειξη «Οικονομική Πρόσφορά»
Παρουσίαση του Προμηθευτή
Πελατολόγιο
Τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από σχετικές συνεργασίες
Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών (υποχρεωτικά
των ζητούμενων και τυχόν επιπλέον )
Αποδεικτικά μέσα για την εκτέλεση της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο
Προσφέρων έχει επικαλεστεί τη χρηματοιοκονομική, τεχνική ή και
επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψει τις
προϋποθέσεις. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά,
έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Προσφέροντος και του
επικαλούμενου Τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο
εκπρόσωπο του Τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής,
προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται
επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε.

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει
τη σειρά μειοδοσίας ανά συνδρομή με βάση το κριτήριο ανάθεσης ήτοι την
προσφερόμενη τιμή ανά συνδρομή.
.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του/των
μειοδότη/τών. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή μια προσφορά προβαίνει
σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά μειοδοσίας
προσφέροντος κ.ο.κ.

9. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας,
τίθεται υπόψη του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της
Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσής της.
10. Τα τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr, όπου και
παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν πληροφορία σχετικά με τον διαγωνισμό
μπορείτε να επικοινωνείτε με τις :
- κα Άλκηστη Οικονόμου
2107271443 Al.oikonomou@dei.com.gr
- κα Χαρά Σκάρπου
2105237874 c.skarpou@dei.com.gr
- κα Θούλα Ταχυρίδου
2105237732 a.tachyridou@dei.com.gr
- κα Χρυσούλα Σιαμαντζιούρα 2107271459 c.siamantzioura@dei.com.gr

Συνημμένα:
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Περιγραφικό Τιμολόγιο)
- Πίνακας προϋπολογισμού συνδρομών
- Σχέδιο Σύμβασης (τεύχος 2/3)
- Υποδείγματα (τεύχος 3/3)

Αλωπεκής 4, 106 75 Αθήνα, Τηλ.: 210 7271400 FAX: 210 7247341 www.dei.gr 5/9

Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΠ/1200059034
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τύπος
Συνδρομής

ΑΝΤΙΤΥΠΑ/
ΧΡΗΣΤΕΣ

1.

ACCREDITATION AND QUALITY
ASSURANCE

έντυπη

1

2.

ADVANCED MATERIALS &
PROCCESS

έντυπη

1

3.

ANIE SERVIZI INTERGRATI SRL

έντυπη

1

4.

ASHRAE JOURNAL

έντυπη

1

5.

BLOOMBERG-BUSINESS WEEK DIGITAL

ηλεκτρονική

1

6.

BRAUNKOHLEN -WORLD OF
MINING

έντυπη

1

7.

CONCRETE INT. DESIGN AND
CONSTRUCTION

έντυπη

1

8.

DAM ENGINEERING

έντυπη

1

9.

THE ECONOMIST

έντυπη

4

ηλεκτρονική

2

10.

ENERGY ECONOMICS

11α.

FINANCIAL TIMES

έντυπη

1

11β.

FINANCIAL TIMES

έντυπη &
ηλεκτρονική

1

11γ.

FINANCIAL TIMES

ηλεκτρονική

1

12.

GEOTECHNIQUE

έντυπη

1

13.

GIM INTERNATIONAL

έντυπη

1

14.

HARVARD BUSINESS REVIEW

έντυπη

2

15.

IEEE INDUSTRY APPLICATION
MAGAZINE

έντυπη

1

16.

IEEE POWER & ENERGY
MAGAZINE

έντυπη

1

17.

ΙNTERNATIONAL JOURNAL OF
HYDRO POWER AND DAMS

έντυπη

1

Κόστος
Συνδρομής
ΤΙΜΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τύπος
Συνδρομής

ΑΝΤΙΤΥΠΑ/
ΧΡΗΣΤΕΣ

18.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MINING, RECLEMATION AND
ENVIRONMENT

έντυπη

1

19.

JOURNAL OF FAILURE
ANALYSIS AND PREVENTION

έντυπη

2

20.

MATERIALS EVALUATION

έντυπη

1

21.

ΜΕΤΑL BULLETIN

ηλεκτρονική

1

22.

MINING AND ENGINEERING
MAGAZINE

έντυπη

1

23.

MINING MAGAZINE

ηλεκτρονική

1

24.

POWER

έντυπη

2

25.

POWER PLANT CHEMISTRY

έντυπη

4

26.

POWER IN EUROPE-PLATTS

ηλεκτρονική

2

27.

PROFESSIONAL SAFETY

έντυπη και
ηλεκτρονική

1

28.

QUARTELY JOURNAL OF
ENGINEERING GEOLOGY AND
HYDROGEOLOGY

έντυπη

1

29.

TUNNELS AND TUNNELING

έντυπη

1

30.

VGB POWERTECH /
KRAFTWERKSTECHNIK

έντυπη

2

31.

WATER POWER AND DAM
CONSTRUCTION

έντυπη

1

Κόστος
Συνδρομής
ΤΙΜΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΙΜΗ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Σύνολο (αριθμητικώς):
Σύνολο (ολογράφως):

……………….………………………………………………………………………... ΦΠΑ:………….%
……….…………….……………………………………..ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ……………..…….%
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

(Ημερομηνία)………………………………..………
(Υπογραφή)…………………………..…………….

Στοιχεία Διαγωνιζόμενου:……………………………………
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Α/Α

ΞΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τύπος
Συνδρομής

ΑΝΤΙΤΥΠΑ/
ΧΡΗΣΤΕΣ

Τιμή
Συνδρομής
σε ΕΥΡΩ

Συνολική
Τιμή
σε ΕΥΡΩ

1.

ACCREDITATION AND QUALITY
ASSURANCE

έντυπη

1

545,00 €

545,00 €

2.

ADVANCED MATERIALS &
PROCCESS

έντυπη

1

500,00 €

500,00 €

3.

ANIE SERVIZI INTERGRATI SRL

έντυπη

1

200,00 €

200,00 €

4.

ASHRAE JOURNAL

έντυπη

1

270,00 €

270,00 €

5.

BLOOMBERG-BUSINESS WEEK DIGITAL

ηλεκτρονική

1

350,00 €

350,00 €

6.

BRAUNKOHLEN -WORLD OF
MINING

έντυπη

1

350,00 €

350,00 €

7.

CONCRETE INT. DESIGN AND
CONSTRUCTION

έντυπη

1

185,00 €

185,00 €

8.

DAM ENGINEERING

έντυπη

1

570,00 €

570,00 €

9.

THE ECONOMIST

έντυπη

4

275,00 €

1.100,00 €

ηλεκτρονική

2

1.200,00 €

2.400,00 €

10.

ENERGY ECONOMICS

11α.

FINANCIAL TIMES

έντυπη

1

935,00€

935,00€

11β.

FINANCIAL TIMES

έντυπη &
ηλεκτρονική

1

1.120,00€

1.120,00€

11γ.

FINANCIAL TIMES

ηλεκτρονική

1

520,00€

520,00€

12.

GEOTECHNIQUE

έντυπη

1

1.125,00 €

1.125,00 €

13.

GIM INTERNATIONAL

έντυπη

1

200,00 €

200,00 €

14.

HARVARD BUSINESS REVIEW

έντυπη

2

180,00 €

360,00 €

15.

IEEE INDUSTRY APPLICATION
MAGAZINE

έντυπη

1

415,00 €

415,00 €

16.

IEEE POWER & ENERGY
MAGAZINE

έντυπη

1

550,00 €

550,00 €

17.

ΙNTERNATIONAL JOURNAL OF
HYDRO POWER AND DAMS

έντυπη

1

220,00 €

220,00 €

18.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MINING, RECLEMATION AND
ENVIRONMENT

έντυπη

1

1.205,00 €

1.205,00 €

19.

JOURNAL OF FAILURE
ANALYSIS AND PREVENTION

έντυπη

2

1.400,00 €

1.400,00 €

20.

MATERIALS EVALUATION

έντυπη

1

265,00 €

265,00 €

21.

ΜΕΤΑL BULLETIN

ηλεκτρονική

1

3.800,00 €

3.800,00 €

22.

MINING AND ENGINEERING
MAGAZINE

έντυπη

1

280,00 €

280,00 €
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Α/Α

ΞΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τιμή
Συνδρομής
σε ΕΥΡΩ

Συνολική
Τιμή
σε ΕΥΡΩ

Τύπος
Συνδρομής

ΑΝΤΙΤΥΠΑ/
ΧΡΗΣΤΕΣ

ηλεκτρονική

1

515,00 €

515,00 €

23.

MINING MAGAZINE

24.

POWER

έντυπη

2

260,00 €

520,00 €

25.

POWER PLANT CHEMISTRY

έντυπη

4

150,00 €

600,00 €

26.

POWER IN EUROPE-PLATTS

ηλεκτρονική

2

1.825,00 €

3.650,00 €

27.

PROFESSIONAL SAFETY

έντυπη και
ηλεκτρονική

1

125,00€

125,00 €

28.

QUARTELY JOURNAL OF
ENGINEERING GEOLOGY AND
HYDROGEOLOGY

έντυπη

1

1.040,00 €

1.040,00 €

29.

TUNNELS AND TUNNELING

έντυπη

1

270,00 €

270,00 €

30.

VGB POWERTECH /
KRAFTWERKSTECHNIK

έντυπη

2

425,00 €

850,00 €

31.

WATER POWER AND DAM
CONSTRUCTION

έντυπη

1

560,00

560,00 €

Σύνολο (αριθμητικώς): Είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ
Σύνολο (ολογράφως): 26.995,00 €
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