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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ « ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Κ∆ΒΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ »  
µε τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την επιλογή αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο για τις εργασίες   
δηµιουργία εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε µορφή µαγνητοσκόπησης ντοκυµαντέρ) 
για τη µεταφορά της Κ∆ΒΚ στο νέο κτήριο. σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση για την  δηµιουργία 
εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε µορφή µαγνητοσκόπησης ντοκυµαντέρ) για τη 
µεταφορά της Κ∆ΒΚ στο νέο κτήριο. 

 
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (µε τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)  
 

‘Oλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε εργασίες µαγνητοσκόπησης που 
αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης πρόσκλησης. 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην Κ∆ΒΚ το αργότερο 
µέχρι την Πέµπτη 29 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της µελέτης της εργασίας  
δηµιουργία εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού προβολής (σε µορφή µαγνητοσκόπησης ντοκυµαντέρ) 
για τη µεταφορά της Κ∆ΒΚ στο νέο κτήριο. 

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι αποδέχονται να παραδώσουν την υλική ή πνευµατική τους 

εργασία στην κατοχή της Κ∆ΒΚ. 
γ) Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) 

Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην Κ∆ΒΚ  το 
αργότερο µέχρι την Πέµπτη 29 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 12:00 µ.µ. (έναρξη αποσφράγισης 
προσφορών) προσωπικά ή µε εκπρόσωπο τους τα αναφερόµενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνηµµένη τεχνική περιγραφή. 

 Οι ενδιαφερόµενοι επίσης µπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη καθηµερινά κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα τηλ. 2461022245 – 24613 50435. 

                                                                 Παναγιώτης ∆ηµόπουλος 
                                                                            Πρόεδρος Κ∆ΒΚ 










