
                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

Ταχ. Δνση : Λεωφ. Δαβάκη 9
501 32 Κοζάνη Κοζάνη, 19 - 09 - 2018

Πληροφορίες : Μανεδάκη Μαρία Αρ. Πρωτ.: 1015
Τηλέφωνο : 24610 22245
Fax : 24610 49319                                
e-mail : m  anedaki@kozlib.gr  

Προς:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια μεταλλικών 
ραφιών τύπου DEXION» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισμού  4.725,76 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Σχετ. 1. Η αριθμ. 33/935/07.09.2018 απόφαση Προέδρου για έγκριση δαπανών και δέσμευση
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ:66ΨΤΟΕ7Ζ-ΕΕΒ)

2. Το αριθμ. 986/18.09.2018 Πρωτογενές Αίτημα δαπάνης, με ΑΔΑΜ: 18REQ003704659 

3. Η αριθμ. 63/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ: Ω5Ψ0ΟΕ7Ζ-
ΨΟΣ) ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 18REQ003704756

4. Η αριθμ. 10/2018 μελέτη της ΚΔΒΚ, προϋπολογισμού 4.725,76 ευρώ και ΦΠΑ 24%

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ.  33/935/07.09.2018
απόφαση  Προέδρου  (ΑΔΑ:  66ΨΤΟΕ7Ζ-ΕΕΒ), προσκαλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο  να  καταθέσει
προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION» με
τη  διαδικασία  της απευθείας  ανάθεσης με  δημόσια  πρόσκληση,  προϋπολογισμού  4.725,76 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει  εκδοθεί  η αριθμ.  63/2018 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για
το συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 33 στην  «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου
DEXION» και ΚΑΕ 02.10.6662

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική  περιγραφή  της  προμήθειας  αναφέρεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  της  παρούσας
πρόσκλησης.

3. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής
Χρονική διάρκεια υλοποίησης:  από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλα  τα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  που  ασχολούνται  με  την
Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης
πρόσκλησης.
5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία θα αναφέρει ότι:  α) η επιχείρηση είναι
εγγεγραμμένη  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  σε  επαγγελματικό  σύλλογο  και  ασκεί  επάγγελμα
συναφές  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  β)  ότι  μελέτησε  και  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  της  αριθμ.  10/2018  μελέτης  της
ΚΔΒΚ και ότι τα είδη που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί
η συμμετοχή της σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μια από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης),
λόγω  της  οποίας  αποκλείεται  ή  μπορεί  να  αποκλεισθεί  από  διαδικασία  ανάθεσης  δημόσιας
σύμβασης.
5.  Εφόσον  πρόκειται  για  Νομικό  πρόσωπο  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης της
προσφοράς.

Από  τον  ανάδοχο  θα  ζητηθεί  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  φορολογική  και  ασφαλιστική
ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου πριν την
υπογραφής της σύμβασης.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι  Τρίτη 25.09.2018 και ώρα 10.00 στη γραμματεία
της  Κοβενταρείου  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Κοζάνης,  Λεωφ.  Δαβάκη  9,   (Πληροφορίες:  κ.
Μανεδάκη, 2461 022245).

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

 Η φράση «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION»  με κεφαλαία γράμματα,
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ,
 Ο αριθμός πρωτ. της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
 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 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαρία Μανεδάκη
ΔΕ Διοικητικού

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: 10/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.725,76 €
ΚΑΕ: 02.10.6662

«Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4.725,76 € ΕΥΡΩ

ΚΟΖΑΝΗ
07.09.2018
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Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion

Α. Αντικείμενο - Σκοπός
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 4.725,76 € προβλέπεται  η προμήθεια μεταλλικών
ραφιών  τύπου  DEXION για  τον  αποθηκευτικό  χώρο  του  νέου  κτιρίου  της  ΚΔΒΚ,  ο  οποίος
βρίσκεται  στο  δεύτερο  υπόγειο  του  κτιρίου  και  καλύπτει  εμβαδό  περίπου  500  τ.μ.  Στο
συγκεκριμένο χώρο πρόκειται να τοποθετηθούν κατάλληλα συσκευασμένα βιβλία από δωρεές,
η αρχαιολογική συλλογή, αρχειακό υλικό και άλλα αντικείμενα και υλικά της ΚΔΒΚ.
Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια υλικά περιλαμβάνουν:

 μεταλλικά ράφια διαφορετικών μεγεθών και αντοχής τύπου Dexion
 γωνίες διαφορετικού ύψους
 ατσαλόβιδες με παξιμάδι
 πέλματα για τις γωνίες
 κομβοελάσματα για τα ράφια

βάσει των συγκεκριμένων απαιτήσεων και αναγκών της ΚΔΒΚ. Τα μεγέθη και οι ποσότητες των
μεταλλικών ραφιών υπαγορεύονται από τα είδη και το βάρος των αντικειμένων που πρόκειται
να τοποθετηθούν σε αυτά.
Διαδικασία  ανάθεσης  του  έργου  προτείνεται  να  είναι  η  απευθείας  ανάθεση  με  δημόσια
πρόσκληση και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο κεφ. Β και προσδιορίζονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η προμήθεια  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».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους της ΚΔΒΚ. Καθώς δεν
υφίσταται  το  συγκεκριμένο  ποσό  σε  αντίστοιχο  ΚΑΕ  του  προϋπολογισμού  της  ΚΔΒΚ  2018,
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Β. Τεχνικές προδιαγραφές
Β.1 Περιγραφή ειδών
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε κρυπτό
και φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζονται και σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας.
Οι κολώνες θα είναι από χαλυβδοέλασμα 67 χιλ., με πάχος υλικού 1,8 χιλ. και η διάτρηση θα
γίνεται σε μηχανική πρέσα.
Τα  μεταλλικά  ράφια  τύπου  Dexion,  θα  παράγονται  από  χαλυβδοέλασμα  DCP ST37  (τάση
θραύσης 370Ν/mm2). Η διάτρησή τους θα γίνεται σε υδραυλική πρέσα και η διαμόρφωση σε
ραουλιέρα 19 βαθμίδων. Κάθε ράφι  θα παράγεται  με  τριπλή εσωτερική  αναδίπλωση κατά
μήκος για μεγαλύτερη ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα περιλαμβάνει:
 252 μεταλλικά ράφια διαστάσεων 92x30 εκ., γκρι
 126 μεταλλικά ράφια 92x61 εκ., γκρι
 36 μεταλλικά ράφια 92x61 εκ. (ενισχυμένα με νεύρωση στη μέση), γκρι
 118 μεταλλικοί ορθοστάτες (κολώνες) ύψους 2,5 μ., γκρι
 24 μεταλλικοί ορθοστάτες (κολώνες) ύψους 2 μ.
 4000 ατσαλόβιδες με παξιμάδι (περίπου)
 150 μεταλλικά πέλματα για τους ορθοστάτες
 600 μεταλλικά κομβοελάσματα για τα ράφια.
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Το  ελάχιστο  πάχος  των  απλών  ραφιών  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  0,8  χιλ.  και  των
ενισχυμένων τουλάχιστον 1 χιλ.

Τα παραπάνω προϊόντα θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα πούδρας (γκρι)
και ο πολυμερισμός θα γίνει σε φούρνο στους 180-220 βαθμούς oC για 20-30 λεπτά.

Β.2 Παράδοση
Η παράδοση θα γίνει συνολικά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο κτίριο της ΚΔΒΚ (Δαβάκη, 501
31 Κοζάνη), μετά από συνεννόηση με τη γραμματείας της υπηρεσίας.
Η παράδοση θα εκτελείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση (η οποία θα
πραγματοποιείται  τηλεφωνικά  ή  εγγράφως)  της  Αναδόχου.  Για  τυχόν  καθυστερήσεις,  ο
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΚΔΒΚ.
Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Β.3 Συσκευασία
Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδίνονται συσκευασμένα.

Β.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής.

Σε  περίπτωση  που  κάποιο/κάποια  από  το/τα  προς  προμήθεια  είδος/είδη  δεν  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί  ή  παρουσιάσει  ελάττωμα κατά τη χρήση του,  θα πρέπει  να ανταλλάσσεται
άμεσα με άλλο.

Σε περίπτωση που περισσότερα από το 15% των υλικών της παράδοσης είναι ελαττωματικά, η
ΚΔΒΚ μπορεί, προληπτικά, να επιλέξει να τα επιστρέψει όλα (ή τμήμα τους), προς έλεγχο και
αντικατάσταση.

Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη μη σωστή χρήση των ειδών,
αφού  διαπιστωθούν  από  την  Υπηρεσία,  δημιουργούν  υποχρέωση  του  προμηθευτή  για
αντικατάσταση  όλης  της  λοιπής  ποσότητας,  καθώς  και  των  ελαττωματικών  υλικών  που
εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της ΚΔΒΚ.

Γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μον.
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή

μονάδας Δαπάνη

1 Μεταλλικά ράφια διαστάσεων 
92x30 εκ., γκρι

τμχ 252 5,15 1.297,80

2 Μεταλλικά ράφια 92x61 εκ., 
γκρι

τμχ 126 8,75 1.102,50

3 Μεταλλικά ράφια 92x61 εκ. 
(ενισχυμένα), γκρι

τμχ 36 8,75 315,00

4 Μεταλλικοί ορθοστάτες 
(κολώνες) ύψους 2,5 μ., γκρι

τμχ 118 3,94 464,92

5 Μεταλλικοί ορθοστάτες 
(κολώνες) ύψους 2 μ.

τμχ 24 3,12 74,88

6 Ατσαλόβιδες με παξιμάδι τμχ 4.000 0,10 400,00

7 Μεταλλικά πέλματα για τις 
γωνίες

τμχ 150 0,16 24,00

8 Μεταλλικά κομβοελάσματα για 
τα ράφια

τμχ 600 0,22 132,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.811,10
ΦΠΑ 24% 914,66

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 4.725,76
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Εγκρίθηκε
Ο Εισηγητής Η Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρόεδρος ΔΣ

 

Προσυπογραφή Υπογραφή
Ιωάννης Χαρσώνης Ιωάννα Στεργιοπούλου Παναγιώτης Δημόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς

Προς: Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Έργο: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μον.

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή

μονάδας Δαπάνη

1 Μεταλλικά ράφια διαστάσεων 
92x30 εκ., γκρι τμχ 252

2 Μεταλλικά ράφια 92x50 εκ., 
γκρι τμχ 126

3 Μεταλλικά ράφια 92x60 εκ. 
(ενισχυμένα), γκρι τμχ 36

4 Μεταλλικές γωνίες ύψους 2,5 
μ., γκρι τμχ 118

5 Μεταλλικές γωνίες ύψους 1,8 μ. τμχ 24

6 Ατσαλόβιδες με παξιμάδι τμχ 4.000

7
Μεταλλικά πέλματα για τις 
γωνίες τμχ 150

8
Μεταλλικά κομβοελάσματα για 
τα ράφια τμχ 600

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Κοζάνη,
[ημερομηνία]

[Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου]

[σφραγίδα]

ΚΔΒΚ_Προκ._1015_Dexion.doc ΚΔΒΚ Σελ. 7/8



ΚΔΒΚ_Προκ._1015_Dexion.doc ΚΔΒΚ Σελ. 8/8


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
	Α. Αντικείμενο - Σκοπός
	Β. Τεχνικές προδιαγραφές

