
                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

Ταχ. Δνση : Κων/νου Δαβάκη 9
501 32 Κοζάνη Κοζάνη, 14-09– 2018

Πληροφορίες : Π. Μπακόλα Αρ. Πρωτ.: 974
Τηλέφωνο : 2461 022245
Fax : 24610 49319                                
e-mail : Politimi.bakola@kozlib.gr

Προς:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : Ανοιχτή  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  «Εκδόσεις  εντύπων
Κοβενταρείου  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Κοζάνης»,  με  τη  διαδικασία  της
ανοιχτής  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος (από  τη  υπογραφή  της  σύμβασης
έξι(6)  μήνες συνολικά και  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την παράδοση των
αρχείων  για  εκτύπωση,  αναλυτικά  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην
αριθμ. μελέτη 13/2018) προϋπολογισμού 10.070,00 €, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%

Σχετ. 1. Η αριθμ. 65/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΦΤΕΟΕ7Ζ-ΑΛΓ)
ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 18REQ 003686554

2. Η αριθμ. 117/971/14.09.2018 απόφαση του ΔΣ ΚΔΒΚ (ΑΔΑ: ΩΥΡΤΟΕ7Ζ-ΠΚ7)
3. Το από ημερομηνία 11/09/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας 
4. Το  αριθμ.  961/13.09.2018  Πρωτογενές  Αίτημα  δαπάνης,  με  ΑΔΑΜ:

18Q003685918
4. Η  αριθμ.  13/2018  μελέτη  της  υπηρεσίας  της  ΚΔΒΚ προϋπολογισμού

10.070,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

1. Γενικοί Όροι
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 117/971/14.09.2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥΡΤΟΕ7Ζ-ΠΚ7 ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο
να καταθέσει  προσφορά για  την  υλοποίηση  του έργου:  «Εκδόσεις εντύπων Κοβενταρείου
Δημοτικής Βιβλιοθήης Κοζάνης» με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (6
μήνες  συνολικά  και  15  ημέρες  από  την  παράδοση  των  αρχείων  για  εκτύπωση,  αναλυτικά
σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην  αριθμ.  μελέτη  13/2018)  προϋπολογισμού  10.070,00  €
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει  εκδοθεί  η αριθμ.  65/2018 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για
το  συγκεκριμένο  έργο:  αριθμός  δέσμευσης  65  «Εκδόσεις  εντύπων  Κοβενταρείου  Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική  περιγραφή  των  εργασιών  για  τις  «Εκδόσεις  εντύπων  Κοβενταρείου  Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Κοζάνης» αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης 6 μήνες συνολικά και 15 ημέρες
από την παράδοση των αρχείων για εκτύπωση, αναλυτικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην
αριθμ. Μελέτη 13/2018 (βλ. Παράρτημα Ι).
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4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής  στην  παρούσα  έχουν  όλα τα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα καθώς και
κοινοπραξίες φυσικών προσώπων που:
α) νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης
εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και είναι
εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και
β) δεν απασχολούν,  ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών αλλά ούτε καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.

5. Δικαιολογητικά
Οι  συμμετέχοντες  στην  παρούσα  Πρόσκληση  πρέπει  να  καταθέσουν  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
2.  Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  θα  αναφέρουν  ότι  (α)  ασκούν  επάγγελμα  συναφές  με  το
αντικείμενο της σύμβασης, (β) μελέτησαν και αποδέχτηκαν πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της  παρούσας  πρόσκλησης  μελέτησαν  και  αποδέχονται  την  περιγραφή   των  εργασιών  του
Παραρτήματος  Ι  και  ότι  οι  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  είναι  σύμφωνες  με  την  περιγραφή
εργασιών,  (γ)  δεν  έχει  αποκλειστεί  η  συμμετοχή  τους  σε  διαγωνισμό  του  Δημοσίου  ή  των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και (δ) έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε ανάλογα έργα.
3. Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.
4. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση
ή αναγκαστική διαχείριση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο  8 του Ν.1599/1986), όπου θα αναφέρει:
α)  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης  προς  τους  οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών,
β)   ότι  δεν  απασχολεί  ούτε  πρόκειται  να  απασχολήσει  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης
ανασφάλιστο προσωπικό.
Μαζί  με  τα  παραπάνω  προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)  στις  περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.),
τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),

 Φορολογική ενημερότητα,
 Ασφαλιστική ενημερότητα. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.

2  του Ν.4412/2016)  θα  αφορά σε  όλους  τους  οργανισμούς  κύριας  ασφάλισης  στους
οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των
εταίρων ή των μελών της διοίκησης που έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. Εάν
πρόκειται  για  ατομική  επιχείρηση,  ασφαλιστική  ενημερότητα  απαιτείται  και  για  τον
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργοδότης.

6. Κατάθεση προσφορών
Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται  μέχρι  Τρίτη  18.09.2018  και  ώρα  12.00  π.μ.  στη
γραμματεία  της  Κοβενταρείου  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Κοζάνης,  Κων/νου  Δαβάκη  9,
(Πληροφορίες: κ. Π. Μπακόλα, 2461 022245).

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

 Η  φράση  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ  ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ),

 Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
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 Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί  στον  πίνακα ανακοινώσεων της ΚΔΒΚ,
στον δικτυακό τόπο www.et.diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ:
www  .  kozlib  .  gr. και του Δήμου Κοζάνης www  .  kozanh  .  gr.

                                                                 
Ακριβές Αντίγραφο

Πολυτίμη Μπακόλα
ΠΕ Διοικητικού

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.070,00€
ΚΑΕ: 02.10.6117.0002  

«  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.070,00 € ΕΥΡΩ

ΚΟΖΑΝΗ
11.09.2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Σκοπός

Με  την  παρούσα  μελέτη  προϋπολογισμού  10.070 €,  κρίνεται  σκόπιμο  να
πραγματοποιηθούν  εκδόσεις  για τις  ανάγκες της  ΚΔΒΚ.  Η  Κοβεντάρειος  Δημοτική
Βιβλιοθήκη Κοζάνης  με την υπ΄ αρ.572 6/7/2015  σύμβαση, ανέθεσε τη συγγραφή έργου, με
τίτλο “Σύνταξη καταλόγου των Θησαυρών της ΚΔΒΚ” με σκοπό να προβεί στην έκδοση τους,
σύμφωνα  με τη συστατική της πράξη  Αρ. Οικ. 277796 ΦΕΚ/ Β/906 20/03/2017  άρθρο ΙΔ.
Επίσης  με  την  απόφαση  αρ.  95/  2015  του  Δ.Σ  της  Κοβενταρείου  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης
Κοζάνης (ΚΔΒΚ) αποφασίστηκε η έκδοση  περιοδικού με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΗ», η σύνταξη του
οποίου ανατέθηκε σε άμισθη (εθελοντική) επιτροπή. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε
το χειμώνα 2015/16 και στη συνέχεια εκδόθηκαν μέχρι την άνοιξη του 2018 το 2ο και το 3ο τ.χ.

Για τους λόγους αυτούς προγραμματίζονται να εκδοθούν  από την ΚΔΒΚ τα παρακάτω:

1. Η  έκδοση “ Θησαυροί της ΚΔΒΚ”

2. Τα  δύο  επόμενα τεύχη (4ο & 5ο) του περιοδικού της ΚΔΒΚ με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΗ».

2 . Προϋπολογισμός - Αντικείμενο του έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ:

9.500€

Φ.Π.Α.  6%:  570€

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

10.070€

(CPV) (CPV)  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΩΝ :

«22110000-4 »

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις εργασίες «Εκδόσεις βιβλίων»    ανέρχεται στο ποσό των
10.070€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΚΔΒΚ. Η εν
λόγω  δαπάνη  θα  γίνει  σε  βάρος  του  κωδικού  ΚΑΕ   02.10.6117.0002  «  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ» και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ έτους 2018.
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Τα προς έκδοση  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων:(CPV) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ :  «22110000-4 »

Προτείνεται ως διαδικασία η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως προσδιορίζεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του έργου ή ανά ομάδα.

Η προμήθεια και η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ
147 Α΄ 08.08.2016) «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν», τις σχετικές διατάξεις του ν. 2286/1995 και του ν.
3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τεχνική περιγραφή

ΟΜΑΔΑ 1

1. Η  έκδοση “Θησαυροί της ΚΔΒΚ”

Σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση του αναδόχου της συγγραφής του

εντύπου, για ακριβή πρόταση όλων των προδιαγραφών της έκδοσης, και κατόπιν αποδοχής της

πρότασης  από  το  Δ.Σ  της  ΚΔΒΚ,  αποφασίστηκε   η  έκδοση   να  έχει  τα  παρακάτω

χαρακτηριστικά:

Σχήμα: 21x28 cm. Σελίδες:  216 σελ., εκτύπωση 2ΧΡ και 4ΧΡ

Φωτογραφίες: 35 ΑΜ, 28 4ΧΡ, 48 2ΧΡ, Φόδρα: 2ΧΡ έντυπη

Εξώφυλλο:  Σκληρό  4ΧΡ.  Χαρτί:  σώμα  βιβλίου:  σαμουά  120  gr,  φόδρας:  σαμουά  140  gr,

εξωφύλλου: velvet 150 gr.

Προδιαγραφές κειμένων

Εισαγωγικά κείμενα:

14 cm πλάτος κειμένου x 20,2 cm ύψος κειμένου, μονόστηλο

Γραμματοσειρά: Didot, 11.5 (95% στενά), διάστιχο: 16

Λήμματα:

14 cm πλάτος κειμένου x 20,2 cm ύψος κειμένου, δίστηλο με 0,4 cm κενό

Γραμματοσειρά: Didot, 10.2 (95% στενά), διάστιχο: 14,5

Βιβλιογραφία – Ευρετήριο (ονομάτων και τοπωνυμίων)

Γραμματοσειρά: Didot, 9 (95% στενά), διάστιχο 12,3

Επεξεργασία που θα χρειαστεί είναι μόνο εκτύπωση και βιβλιοδεσία - ραφτή.

Το προτεινόμενο θα παραδοθεί στον ανάδοχο έτοιμο προς εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε
μορφή  pdf,  ύστερα   από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Χρόνος  παράδοσης  των
παραδοτέων (1.000 αντίτυπα),15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
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ΟΜΑΔΑ 2

1. Το περιοδικό της ΚΔΒΚ με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΗ»

 

Προτείνουμε την έκδοση των δύο επόμενων τευχών του  περιοδικού της ΚΔΒΚ για το 2018, του
4ου τ.χ άμεσα, σε 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, και του 5ου τεύχους στο χρόνο
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή (περί τα τέλη του έτους).

Αναλυτικότερα για το κάθε τεύχος του περιοδικού :

 Περιοδικό  «Προθήκη» 
σελίδες :82 (+ 4 εξώφυλλα), με τις εξής προδιαγραφές: 
Μέγεθος:  17 Χ 23
Τετραχρωμία
Χαρτί εσωτερικό: ανακυκλωμένο [natura] Σαμουά 100γρ
Χαρτί εξωτερικό: ανακυκλωμένο [natura] Σαμουά   100γρ
Αντίτυπα: 300
Βιβλιοδεσία: καρφίτσα
Ειδικά χαρακτηριστικά: letter press το λογότυπο της βιβλιοθήκης. 

Επεξεργασία που θα χρειαστεί είναι μόνο εκτύπωση και βιβλιοδεσία.

Τα προτεινόμενα προς εκτύπωση θα παραδοθούν στον ανάδοχο σε μορφή pdf ύστερα
από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτύπωση του κάθε τεύχους θα γίνεται χρονικά
σύμφωνα με  τις  υποδείξεις  που θα θέσει  η  βιβλιοθήκη και  έως 15 ημέρες από την
παράδοση στον ανάδοχο των προς έκδοση  αρχείων από την αναθέτουσα αρχή.

Σύνολο 600 τχ ( 300 αντίτυπα για κάθε τεύχος).

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για τις παραπάνω εργασίες κρίνεται πως ο ανάδοχος που θα αναλάβει  πρέπει 
να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία με συμμετοχή σε παρόμοια έργα και μπορεί 
να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του έργου ή ανά ομάδα. 

4. Χρόνος παράδοσης – Πληρωμή

O απαιτούμενος χρόνος για τη συνολική υλοποίηση του έργου ορίζεται έως και έξι μήνες για το
σύνολο όλων των παραδοτέων, από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.
Οι  εκδόσεις  θα  πραγματοποιηθούν   τμηματικά,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  ΚΔΒΚ.  Ο
ανάδοχος/ανάδοχοι είναι υποχρεωμένος/οι  να παραδώσει τα προς έκδοση έντυπα στο χώρο
της ΚΔΒΚ,  το αργότερο σε 15 ημέρες από την παράδοση των προς έκδοση αρχείων από την
αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει η αναθέτουσα  αρχή.

ΟΜΑΔΑ 1

Για τους  “θησαυρούς”  η παράδοση των αντιτύπων θα πραγματοποιηθεί  15  ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν τα εγκαίνια της ΚΔΒΚ (10/10/2018).
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ΟΜΑΔΑ 2
Για  το 4ο & το 5ο τχ της “Προθήκης”, η παράδοση των αντιτύπων (300) θα πραγματοποιηθεί 15
ημέρες από την παράδοση στον ανάδοχο των προς έκδοση  αρχείων.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά  την παράδοση των εκδόσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά έως και 3 δόσεις σύμφωνα με τα παραδοτέα
και αφού συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Ο ανάδοχος/χοι θα πληρώνεται με την έκδοση του τιμολογίου  και σύμφωνα με τα απαραίτητα
παραστατικά.
Σημειώνεται ότι  σε περίπτωση που έχει  καταλογιστεί  ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219, ν4412/16.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ)  Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  (άρθρο  200  παρ.5  του
Ν.4412/16)
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5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του έργου

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1
Θησαυροί της ΚΔΒΚ

1000 8.000

ΟΜΑΔΑ 2 Προθήκη 4ο τχ 300 750,00 €

Προθήκη 5ο τχ
300

750,00€ 

Σύνολο 9.500 €

ΦΠΑ 6%  570,00€

                                                                  Γενικό Σύνολο
10.070,00 €
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