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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 
Αναρηηηέο ζηο Γιαδίκηυο: 

 

 
Σατ. Γνζη : Λεωθ. Κ. Γαβάκη 9  
  501 32 Κοζάνη Κοζάνη, 19-06-2019 
Πληροθορίε
ς 

: 
Μαρία Μανεδάκη 

Αρ. Πρωη.: 1054 

Σηλέθφνο : 24610 49319   
Fax : 24610 22245                                 
e-mail : manedaki@kozlib.gr 
  Προς:    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   
 
 
 
Θέμα : Ανοιτηή Πρόζκληζη σποβολής προζθοράς για ηην «τεδιαζμός, 

παραγφγή και διανομή ενηύποσ τορηγικού πακέηοσ ΚΓΒΚ» με ηη 
διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης, προϋπολογιζμού  5.000,00 €, 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% 

τεη. 1. Ζ αριθμ. 10/2019 μελέηη ηης ΚΓΒΚ, προϋπολογιζμού 5.000,00 εσρώ και 
ΦΠΑ 24% 

 2. Σο αριθμ. 1047/18.06.2019 Πρφηογενές Αίηημα δαπάνης, με ΑΓΑΜ: 
19REQ005123241 

 3. Ζ από 18.06.2019 πρόηαζη ανάληυη σποτρέφζης ηης ΚΓΒΚ 

  Ζ αριθμ. 74/1049/18.06.2019 απόθαζη Προέδροσ για έγκριζη δαπανών και 
δέζμεσζη πιζηώζεφν από ηον προϋπολογιζμό ηης ΚΓΒΚ 
(ΑΓΑ:ΦΟ03ΟΔ7Ε-Φ6 ) 

 4. Ζ αριθμ. 53/2019 απόθαζη ανάληυης σποτρέφζης (ΑΑΤ) ηης ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: 
ΧΜΧΛΟΔ7Ε-ΜΥΗ) φς έγκριζη ηοσ πρφηογενούς αιηήμαηος, με ΑΓΑΜ: 
19REQ005129015 

 
 
 
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ), κεηά από ηελ αξηζκ. 74/1049/18.06.2019 
απόθαζε Πξνέδξνπ (ΑΓΑΦΟ03ΟΔ7Ε-Φ6), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα θαηαζέζεη 
πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «τεδιαζμός, παραγφγή και διανομή ενηύποσ 
τορηγικού πακέηοσ ΚΓΒΚ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε δεκόζηα πξόζθιεζε, 
πξνϋπνινγηζκνύ 5.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/2016. 
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 53/2019 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 53  «τεδιαζμός, παραγφγή και διανομή ενηύποσ 
τορηγικού πακέηοσ ΚΓΒΚ» θαη ΚΑΔ 02.10.6117.0018 
 
 
 

ΝΑΗ τ ΟΥΗ  
  



 
 

 
 ΚΓΒΚ ελ. 2/3 

2. Πεπιγπαθή επγαζιών 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο αλαθέξεηαη ζηηο Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, πος 
επιζςνάπηονηαι ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο. 
 
 
3. Υπόνορ και Σόπορ Γιεξαγυγήρ 
Χξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο: ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ ζηελ απνζήθε ηεο ΚΓΒΚ νξίδεηαη 
ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εληύπνπ ζε δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζπκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζε 
ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία.  
 
 
4. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε 
ζτεδιαζμό και παραγφγή ενηύπφν πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξόζθιεζεο. 
 
 
 
 
5. Γικαιολογηηικά επί ποινήρ αποππίτευρ 
Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα επί ποινή αποππίτευρ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 
1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ην κεθάλαιο 9 «Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο» 
ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 
2. Τπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: α) ε επηρείξεζε είλαη 
εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθεί επάγγεικα 
ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, β) όηη κειέηεζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο απιθμ. 10/2019 μελέηηρ ηηρ 
ΚΓΒΚ, όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 
ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκό ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 
3. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986 σο πξνθαηαξθηηθή 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 κε 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). 
4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/1986 σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη δε βξίζθεηαη ζε κηα 
από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, (άξζξν 5 ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο), ιόγσ ηεο νπνίαο απνθιείεηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζζεί από δηαδηθαζία αλάζεζεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο. 
5. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό πξόζσπν αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
Από ηνλ αλάδνρν ζα δεηεζεί Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή 
ελεκεξόηεηα πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πξηλ ηελ 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
 
 
 
 
6. ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Γεπηέξα 24.06.2019 θαη ώξα 10.00 π.κ. ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Λεσθ. Κσλ.Γαβάθε 9, 
(Πιεξνθνξίεο: θ. Μαλεδάθε, 24610 49319 εζση. 102). 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό, ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα θάησζη: 
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 Ζ θξάζε «τεδιαζμός, παραγφγή και διανομή ενηύποσ τορηγικού πακέηοσ 
ΚΓΒΚ»  κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο: ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΚΟΕΑΝΖ, 

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

 Ζ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ (………….) 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο 
 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, 
ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.et.diavgeia.gov.gr θαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: 
www.kozlib.gr.  
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν    Ο Πξόεδξνο Γ.. 
       
 
 
 

    

 

Μαλεδάθε Μαξία 
 ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

   Παλαγηώηεο Γεκόπνπινο 
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