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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 

Αναπηεηέο ζηο Γιαδίκηςο: 
 

 
Σατ. Γλζε : Πλαηεία 28ερ Οκηυβπίος  
  501 32 Κοδάνε Κοδάνε, 12 – 07 – 2018 
Πιεροθορίες : Γεκήηξηνο Μπισλάο Απ. Ππυη.: 697 
Σειέθφλο : 2461 350 435  
Fax : 24610 49319                                 
e-mail : dimitris.milonas@kozlib.gr 
  Προς:    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

 
 
Θέκα : Αλοητηή Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα ηελ αλάζεζε ηοσ έργοσ 

«Τπερεζίες κεηαθοράς θοηλής αιιειογραθίας θαη ηατσκεηαθοράς εγγράθφλ - 
δεκάηφλ ηες Κοβεληαρείοσ Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες Κοδάλες», κε ηε ζσλοπηηθή 
δηαδηθαζία ηες απεσζείας αλάζεζες, προϋποιογηζκού 2.996,46 €, 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ 24% θαη κε θρηηήρηο θαηαθύρφζες ηελ πιέολ 
ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά βάζεη ηηκής αλά οκάδα 

τεη. 1. Ζ αρηζκ. 29/2018 Απόθαζε Αλάιευες Τποτρέφζες (ΑΓΑ: Φ51ΖΟΔ7Ε-ΧΑΝ) φς 
έγθρηζε ηοσ πρφηογελούς αηηήκαηος, κε ΑΓΑΜ: 18REQ003144890 

 2. Ζ αρηζκ. 28/277/2018 απόθαζε ηοσ Γ ΚΓΒΚ γηα δεζκεύζεης πηζηώζεφλ 
προϋποιογηζκού έηοσς 2018 ηες ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: Φ51ΖΟΔ7Ε-ΧΑΝ) 

 3. Ζ αρηζκ. 8/2018 κειέηε ηες ΚΓΒΚ 

 4. Σο αρηζκ. 256/20.04.2018 σπερεζηαθό ζεκείφκα ηες Τπερεζίας 

 5. Σο αρηζκ. 257/23.04.2018 Πρφηογελές Αίηεκα δαπάλες, κε ΑΓΑΜ: 18REQ002979184 

 
1. Γεληθνί Όξνη 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ), κεηά από ηελ αξηζκ. 28/277./2018 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: Ψ51ΖΟΔ7Ε-ΩΑΝ), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν 
λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνηλήο 
αιιεινγξαθίαο θαη ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ - δεκάησλ ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο 
Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο» κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, πξνϋπνινγηζκνύ 
2.996,46 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, θαη κε θξηηήξην κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 29/2018 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 29 θαη ΚΑΔ 02.10.6221 «Δπηθνηλσλίεο». 
 
2. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 
3. Φξόλνο θαη Τόπνο Γηεμαγωγήο 
Χπονική διάπκεια ςλοποίεζερ: από ηεν ςπογπαθή ηερ ζύμβαζερ και για ένα (1) έηορ ή ηεν 
εξάνηλεζε ηος ποζού. 
 
4. Γηθαίωκα Σπκκεηνρήο 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη 
θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ λόκηκα αζρνινύληαη κε ηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ κε ην 

ΝΑΗ τ ΟΥΗ  
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αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο εξγαζηώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα.  
 
Κρηηήρηο Καηαθύρφζες: ε πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτε πποζθοπά βάζει ηιμήρ 
ανά ομάδα πποζθεπόμενερ ςπεπεζίαρ. 
 
5. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Δληόο ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 
5.1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗ. Ζ πξνζθνξά 
ππνγξάθεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν. 
 
5.2. Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: α) είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθεί επάγγεικα 
ζπλαθέο µε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, β) όηη κειέηεζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο αξηζκ. 08./2018 κειέηεο ηεο ΚΓΒΚ 
θαη όηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη ζύκθσλεο µε ηηο πξνδηαγξαθέο γ) όηη δηαζέηεη έγθπξε 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, εθδνζείζα από αξκόδηα Τπεξεζία ή αλάινγν έγγξαθν, πνπ λα 
απνδεηθλύεη ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο θαη δ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζε 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 
 
5.3. Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δελ 
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο 
παξαθάησ ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β)δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε) 
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 
 
5.4. Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δελ 
βξίζθεηαη ζε µηα από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, (παξάγξαθνο 5.4 
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο), ιόγσ ηεο νπνίαο απνθιείεηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζζεί από 
δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο. 
 
5.5. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό πξόζσπν απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
Σεκείωζε: Σα απνδεηθηηθά ησλ αλσηέξσ (πνηληθό κεηξών, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, 
θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ, άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο) ζα 
πξνζθνκηζηνύλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο αλάζεζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ύκβαζεο. 

 
6. Καηάζεζε πξνζθνξώλ 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Πέκπηε, 19.07.2018 θαη ώξα 11.00 π.κ., ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ 7, 2νο 
όξνθνο (Πιεξνθνξίεο: θ. Μ. Μαλεδάθε, 2461 350 435). 
 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό, ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα θάησζη: 
 

 Ζ θξάζε ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «Υπεξεζίεο κεηαθνξάο 
θνηλήο αιιεινγξαθίαο θαη ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθωλ - δεκάηωλ ηεο Κνβεληαξείνπ 
Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο (ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΚΟΕΑΝΖ), 

 Ο αξηζκόο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (…………..), 

 Ζ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ (………….) 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο 
 
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, ζην 
ΚΖΜΓΖ, ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: www.kozlib.gr. θαη ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο 
www.kozanh.gr. 
 
 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο    Ο Πξόεδξνο Γ.. 
     
     

 
 
 

Πολςηίμε Μπακόλα 
ΠΔ Γιοικεηικού 

   Παλαγηώηεο Γεκόπνπινο 

                                                                  
 

http://www.kozlib.gr/
http://www.kozanh.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

 
ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΔΡΘΥΔΡΔΘΑ ΔΤΣΘΙΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ 
ΜΟΛΟ ΙΟΕΑΜΖ 
ΔΖΛΟ ΙΟΕΑΜΖ 
ΙΟΒΔΜΣΑΡΔΘΟ ΔΖΛΟΣΘΙΖ 
ΒΘΒΚΘΟΗΖΙΖ ΙΟΕΑΜΖ 

ΥΟΡΔΑ: ΙΟΒΔΜΣΑΡΔΘΟ ΔΖΛΟΣΘΙΖ 
ΒΘΒΚΘΟΗΖΙΖ ΙΟΕΑΜΖ 

   

ΑΡ. ΛΔΚΔΣΖ: 08/2018 ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ: 2.996,46 € 

 ΙΑΔ: 02.10.6221 
«Δπικοιμωμίες»  

 
 
 

 
«Τπηρεςίεσ μεταφοράσ κοινθσ αλληλογραφίασ και 

ταχυμεταφοράσ εγγράφων - δεμάτων τησ 
Κοβενταρείου Δημοτικθσ Βιβλιοιθκησ Κοζάνησ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 2.996,46 € ΕΤΡΩ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΕΑΝΖ 
15.06.2018 





 
ΚΓΒΚ_Πποκ_697_ΣασςδπΣέλε_fin ΚΓΒΚ ελ. 5/10 

 

Υπηρεςίεσ μεταφοράσ κοινήσ αλληλογραφίασ και 
ταχυμεταφοράσ εγγράφων - δεμάτων τησ Κοβενταρείου 

Δημοτικήσ Βιβλιοθήκησ Κοζάνησ 
 

1. Αληηθείκελν - Σθνπόο 
Με ςημ παοξϋρα μελέςη ποξωπξλξγιρμξϋ 2.996,46 € ποξβλέπεςαι η παοξυή σπηοεριόμ 
διακίμηρηπ ςηπ απλήπ επιρςξλικήπ αλληλξγοατίαπ και ςηπ ςαυσμεςατξοάπ αλληλξγοατίαπ ςηπ 
Κξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ, ϊπχπ παοακάςχ: 
 

Ομάδα Α: Ιοιμή Αλληλογραφία 

Α/Α Τπηρεσίες 

1 Μεςατξοά εγγοάτχμ κξιμήπ αλληλξγοατίαπ εμςϊπ Ελλάδαπ 

2 Μεςατξοά δεμάςχμ κξιμήπ αλληλξγοατίαπ έχπ ςέρρεοα (4) κιλά εμςϊπ 
Ελλάδαπ 

 

Ομάδα Β: Σαχυμεταφορές 

Α/Α Τπηρεσίες 

1 Ταυσμεςατξοά εγγοάτχμ έχπ έμα (1) κιλϊ εμςϊπ Ελλάδαπ 

2 Μεςατξοά δεμάςχμ βάοξσπ έχπ ςέρρεοα (4) κιλά εμςϊπ Ελλάδαπ 

 
Για κάθε αποστολή εγγράφωμ και δεμάτωμ που μεταφέρεται εμτός Ελλάδος, θα παρέχεται 
αυτόματη ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή. 
 
Η εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 2.996,46 € ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ΦΠΑ 24% (ποξωπξλξγιρμϊπ υχοίπ ΦΠΑ: 2.416,50 €, ΦΠΑ: 579,96 €). Η δαπάμη για ςημ εμ λϊγχ 
ρϋμβαρη βαοϋμει ςξμ με Κ.Α.: 02.10.6221 ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2018 ςηπ 
Κξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ και θα υοημαςξδξςηθεί απϊ ίδιξσπ πϊοξσπ. Κοιςήοιξ 
Καςακϋοχρηπ ποξςείμεςαι μα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 
βάρει ςιμήπ αμά ξμάδα ποξρτεοϊμεμηπ σπηοερίαπ. 
Η παοευϊμεμη σπηοερία καςαςάρρεςαι ρςξμ ακϊλξσθξ κχδικϊ Κξιμξϋ Λενιλξγίξσ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ (CPV): 64110000-0 «Ταυσδοξμικέπ Υπηοερίεπ». 
 

2. Υπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 
1. Σε ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, ξ αμάδξυξπ θα ποέπει μα ρσμεογάζεςαι ρςεμά με 
ςημ αμαθέςξσρα αουή και σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ξπξιερδήπξςε παοαςηοήρειπ 
ςηπ ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. 
2. Ο αμάδξυξπ θα είμαι πλήοχπ και απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ ςήοηρη ςηπ ιρυϋξσραπ 
μξμξθερίαπ, χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ εκςέλερη ςχμ 
σπξυοεόρεχμ ςηπ Σϋμβαρηπ. Σε πεοίπςχρη ξπξιαρδήπξςε παοάβαρηπ ή ζημίαπ πξσ ποξκληθεί 
ρε ςοίςξσπ, σπξυοεξϋςαι μϊμξπ ασςϊπ ποξπ απξκαςάρςαρή ςηπ. 
3. Σε πεοίπςχρη αμχςέοαπ βίαπ, η απϊδεινη ασςήπ βαοϋμει εν’ ξλξκλήοξσ ςξμ αμάδξυξ, ξ 
ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι μέρα ρε δέκα (10) εογάριμεπ μέοεπ απϊ ςϊςε πξσ ρσμέβηραμ ςα 
πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία μα ςα αματέοει εγγοάτχπ και μα ποξρκξμίρει 
ρςημ Υπηοερία, ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. 
4. Ο αμάδξυξπ ποέπει μα ςηοεί πλήοχπ ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ σπαγξοεϋει ςξ καθερςόπ 
άδειαπ σπϊ ςξ ξπξίξ λειςξσογεί, γεμική ή ειδική άδεια παοξυήπ ςαυσδοξμικόμ σπηοεριόμ, 
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ρϋμτχμα με ςξ Ν. 2668/1998, ϊπχπ ασςϊπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει ρήμεοα, καθόπ και με 
ςιπ απξτάρειπ ςξσ ΕΕΤΤ 296/93 και 300/44, αμςίρςξιυα. 
5. Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη απϊ ςξμ αμάδξυξ ςξσ έογξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ ςχμ 
σπξυοεόρεχμ και δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη μεςανϋ ασςξϋ και ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ. 
 

3. Άιιεο ππνρξεώζεηο 
Η παοαλαβή ςχμ τακέλχμ και δεμάςχμ γίμεςαι ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ απϊ Δεσςέοα μέυοι και 
Παοαρκεσή και καςά ςιπ όοεπ 09:00 έχπ 15:00 απϊ ςξ υόοξ ςηπ ΚΔΒΚ. 
 
Καςά ςημ παοαλαβή εμϊπ τακέλξσ ή δέμαςξπ απϊ ςα γοατεία ςηπ ΚΔΒΚ, ξ σπάλληλξπ ςηπ 
αμαδϊυξσ εςαιοείαπ ρσμπληοόμει ςξ ρυεςικϊ απξδεικςικϊ ςηπ εςαιοείαπ πξσ ρσμξδεϋει ςξ 
τάκελξ ή ςξ δέμα, με οηςή μμεία ρε ασςϊ: 

 ςημ ημεοξμημία και όοα παοαλαβήπ ςξσ, 

 ςξ βάοξπ ςξσ τακέλξσ ή δέμαςξπ, 

 ςημ έμδεινη για ςξ υοϊμξ παοάδξρηπ, 

 ςημ πλήοη και ακοιβή διεϋθσμρη ςξσ παοαλήπςη, ϊπχπ ασςή αμαγοάτεςαι ρςξ τάκελξ 
ή ςξ δέμα, 

 ϊ,ςι η μεςατξοά ςξσ δέμαςξπ ή τακέλξσ είμαι με πίρςχρη και θα επιβαοϋμει ςημ ΚΔΒΚ 
και 

 ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ απξρςέλλξμςξπ σπαλλήλξσ ςηπ ΚΔΒΚ. 
 

4. Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
Οι ποξρτέοξμςεπ μεςανϋ ςχμ άλλχμ για ςημ απϊδεινη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ ικαμϊςηςαπ θα 
ποέπει μα σπξβάλλξσμ ςα κάςχθι δικαιξλξγηςικά: 
 Βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ Μηςοόξ Ταυσδοξμικόμ Επιυειοήρεχμ ςηπ ΕΕΤΤ, με ςημ ξπξία 

θα πιρςξπξιείςαι ϊςι είμαι κάςξυξπ ειδικήπ άδειαπ για παοξυή ςαυσδοξμικόμ σπηοεριόμ 
ρςξ πεδίξ ςηπ καθξλικήπ σπηοερίαπ απϊ ςημ ΕΕΤΤ ή αμςίγοατξ απϊταρηπ ςηπ ΕΕΤΤ 
ρςημ ξπξία σπάουξσμ ϊλα ςα ρςξιυεία ςηπ άδειαπ ςξσ ή άλλξ αμςίρςξιυξ μξμιμξπξιηςικϊ 
δημϊριξ έγγοατξ. 

 Απϊταρη Έγκοιρηπ ςηπ Πξλιςικήπ Διαρτάλιρηπ ςξσ Απξοοήςξσ ςχμ Ταυσδοξμικόμ 
Υπηοεριόμ ςξσ Υπξφητίξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςημ Αουή Διαρτάλιρηπ Απξοοήςξσ ςχμ 
Επικξιμχμιόμ. 

 Υπεϋθσμη δήλχρη με ςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι διαθέςει ξογαμχμέμξ Παμελλαδικϊ 
Δίκςσξ και έυει ρσμεογαρία με Ταυσδοξμικέπ Υπηοερίεπ ϊλχμ ςχμ υχοόμ ςξσ 
ενχςεοικξϋ. 

 Υπεϋθσμη δήλχρη με ςημ ξπξία θα δηλόμξμςαι ςα έςη πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςξμ 
Τξμέα παοξυήπ ςαυσδοξμικόμ σπηοεριόμ. 

 

5. Τξόπνο Πιεξωκήο 
Ο αμάδξυξπ θα πληοόμεςαι ςμημαςικά, με ςημ έκδξρη ςξσ ςιμξλξγίξσ ςξσ Αμαδϊυξσ και 
ρϋμτχμα με ςα απαοαίςηςα παοαρςαςικά. 
Σημειόμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη πξσ έυει καςαλξγιρςεί πξιμική οήςοα ειπ βάοξπ ςξσ αμάδξυξσ 
εναιςίαπ ρσμβαςικήπ παοάλειφηπ, ασςή θα αταιοείςαι απϊ ςξ πξρϊ ςηπ ξικείαπ πιρςξπξίηρηπ 
και η διατξοά θα απξςελεί ςξ ςελικά πιρςξπξιξϋμεμξ ποξπ πληοχμή πξρϊ. 
Σςιπ ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ για ςημ πληοχμή ςξσ ςιμήμαςξπ απαιςξϋμςαι κας’ 
ελάυιρςξμ ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά: 
α) Ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ςμήμαςξπ πξσ ατξοά η πληοχμή ή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ μ. 4412/16. 
β) Τιμξλϊγιξ ςξσ αμαδϊυξσ. 
γ) Ενξτληςική απϊδεινη ςξσ αμαδϊυξσ, εάμ ςξ ςιμξλϊγιξ δεμ τέοει ςημ έμδεινη «Ενξτλήθηκε». 
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δ) Πιρςξπξιηςικά Φξοξλξγικήπ και Αρταλιρςικήπ Εμημεοϊςηςαπ (άοθοξ 200 παο.5 ςξσ 
Ν.4412/16) 
 

6. Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
Ομάδα Α: κοιμή Αλληλογραφία 

Α/Α 
Περιγραφή υπηρεσίας- 

υλικά 
Λομάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιμή μομάδας 
(€) 

Δαπάμη 
(€) 

1 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
20gr  

Τεμ. 500 0,75 375,00 

2 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
50gr  

Τεμ. 50 0,93 46,50 

3 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
100gr  

Τεμ. 50 1,25 62,50 

4 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
200 gr  

Τεμ. 50 2,15 107,50 

5 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
1000 gr  

Τεμ. 50 3,40 170,00 

6 Τέλξπ ρσρςημέμξσ  Τεμ. 50 1,95 97,50 

7 Απϊδεινη παοαλαβήπ  Τεμ. 50 1,15 57,50 

8 Δέμαςα Ερχςεοικξϋ έχπ 4kg  Τεμ. 100 2,80 280,00 

      

ΤΜΟΚΟ 1.196,50 

ΥΠΑ 24 % 287,16 

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ Α 1.483,66 

 

Ομάδα Β: Σαχυμεταφορές 

Α/Α 
Περιγραφή υπηρεσίας- 

υλικά 
Λομάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιμή μομάδας 
(€) 

Δαπάμη 
(€) 

1 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ,  
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
100 gr  

Τεμ. 100 2,80 280,00 

2 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
1000 gr  

Τεμ. 100 2,80 280,00 

3 Δέμαςα Ερχςεοικξϋ έχπ 4kg  Τεμ. 110 6,00 660,00 

4      

5      

  

ΤΜΟΚΟ 1.220,00 

ΥΠΑ 24 % 292,80 

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ B 1.512,80 

  

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΩΜ Α+Β  2.416,50 

ΥΠΑ 24 %  579,96 

ΓΔΜΘΙΟ ΤΜΟΚΟ  2.996,46 
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  Δγκρίθηκε 
Ο Ειρηγηςήπ Η Ποξψρςάμεμξπ Διεϋθσμρηπ Ποϊεδοξπ ΔΣ 
27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 

 
 
 

Προσυπογραφή 

 
 
 

Συνπογραφή 

 
 
 

Υπξγοατή 
Δο Δημήςοηπ Μσλχμάπ Ιχάμμα Σςεογιξπξϋλξσ Παμαγιόςηπ Δημϊπξσλξπ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Τπόδειγμα Οικομομικής προσφοράς 
 
Ποξπ: Κξβεμςάοειξ Δημξςική Βιβλιξθήκη Κξζάμηπ 
Έογξ: Υπηοερίεπ μεςατξοάπ κξιμήπ αλληλξγοατίαπ και ςαυσμεςατξοάπ 

εγγοάτχμ - δεμάςχμ ςηπ Κξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Κξζάμηπ 
 

Ομάδα Α: κοιμή Αλληλογραφία 

Α/Α 
Περιγραφή υπηρεσίας- 

υλικά 
Λομάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιμή μομάδας 
(€) 

Δαπάμη 
(€) 

1 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
20gr  

Τεμ. 500   

2 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
50gr  

Τεμ. 50   

3 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ, 
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
100gr  

Τεμ. 50   

4 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
200 gr  

Τεμ. 50   

5 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
1000 gr  

Τεμ. 50   

6 Τέλξπ ρσρςημέμξσ  Τεμ. 50   

7 Απϊδεινη παοαλαβήπ  Τεμ. 50   

8 Δέμαςα Ερχςεοικξϋ έχπ 4kg  Τεμ. 100   

      

ΤΜΟΚΟ  

ΥΠΑ 24 %  

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ Α  

 

Ομάδα Β: Σαχυμεταφορές 

Α/Α 
Περιγραφή υπηρεσίας- 

υλικά 
Λομάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιμή μομάδας 
(€) 

Δαπάμη 
(€) 

1 
Φάκελξι μικοξϋ μεγέθξσπ,  
διαρςάρεχμ 11x23 cm έχπ 
100 gr  

Τεμ. 100   

2 

Φάκελξι μεγάλξσ 
μεγέθξσπ,A4  
διαρςάρεχμ 22x92 cm έχπ 
1000 gr  

Τεμ. 100   

3 Δέμαςα Ερχςεοικξϋ έχπ 4kg  Τεμ. 110   

4      

5      

  

ΤΜΟΚΟ  

ΥΠΑ 24 %  

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ B  
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ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΩΜ Α+Β   

ΥΠΑ 24 %   

ΓΔΜΘΙΟ ΤΜΟΚΟ   

 
 
 
 
 Κξζάμη, 

[ημεοξμημία]   

  

[Υπξγοατή μϊμιμξσ εκποξρόπξσ] 

  

  

  

  

[ρτοαγίδα] 

  

  

  

 

 




