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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 

Αλαρηεηέο ζηο Γηαδίθησο: 
 

 
Σατ. Γλζε : Γαβάθε 9  
  501 32 Κοδάλε Κοδάλε, 10 – 10 – 2019 
Πιεροθορίες : Μαλεδάθε Μαξία Αρ. Πρφη.: 1747 
Σειέθφλο : 2461 049319  
Fax : 2461022245                                 
e-mail : manedaki@kozlib.gr   
  Προς:    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

 
 
Θέκα : Αλοητηή Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα ηελ αλάζεζε ηοσ έργοσ 

«Καζαρηόηεηα Κηηρίοσ Κοβεληαρείοσ Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες Κοδάλες», κε ηε 
ζσλοπηηθή δηαδηθαζία ηες απεσζείας αλάζεζες, προϋποιογηζκού 7.761,41 €, 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ 24% θαη κε θρηηήρηο θαηαθύρφζες ηελ πιέολ 
ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά βάζεη ηηκής  

τεη. 1. Ζ αρηζκ. 16/2019 κειέηε ηες ΚΓΒΚ 

 2. Σο αρηζκ.1731/09.10.2019 Πρφηογελές Αίηεκα δαπάλες, κε ΑΓΑΜ: 19REQ005684532 

 3. Ζ αρηζκ. 69/09.10.2019 Πρόηαζε Αλάιευες Τποτρέφζες 

 4. Ζ αρηζκ. 112/1732/09.10.2019 απόθαζε  δεζκεύζεφλ πηζηώζεφλ προϋποιογηζκού 
έηοσς 2019 ηες ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: 6ΖΗΟΔ7Ε-6Γ0) 

 5. Ζ αρηζκ. 69/09.10.2019 Απόθαζε αλάιευες Τποτρέφζες κε ΑΓΑ: 
ΦΦΟΑΟΔ7Ε-ΒΘ9 φς έγθρηζε ηοσ πρφηογελούς αηηήκαηος κε 
ΑΓΑΜ:19REQ005684769 

 
1. Γενικοί Όποι 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ), κεηά από ηελ αξηζκ. 112/1732/09.10.2019 

απόθαζε Πξνέδξνπ (ΑΓΑ: 6ΖΗΟΔ7Ε-6Γ0), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα θαηαζέζεη 
πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καζαρηόηεηα Κηηρίοσ Κοβεληαρείοσ Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες 

Κοδάλες» κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, πξνϋπνινγηζκνύ 7.761,41 €, 
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. 69/2019 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 69 θαη ΚΑΔ 02.10.6274 «Καζαρηόηεηα Κηηρίοσ 

Κοβεληαρείοσ Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες Κοδάλες». 

 
2. Πεπιγπαθή επγαζιών 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. 
 

3. Φπόνορ και Τόπορ Διεξαγωγήρ 
Η σπηοερία θα εκςελερςεί ςμημαςικά, ρύμτωμα με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα και για ένι 
(6) μήμεπ από ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ. Σε πεοίπςωρη υοξμικώμ σπεοβάρεωμ επιβάλλξμςαι 
πξιμικέπ οήςοεπ ρύμτωμα με ςιπ ιρυύξσρεπ διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 218 ςξσ Ν. 4412/2016. 

ΝΑΗ τ ΟΥΗ  
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Η παοαλαβή ςωμ παοευόμεμωμ σπηοεριώμ ή/και παοαδξςέωμ γίμεςαι από επιςοξπή 
παοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςείςαι, ρύμτωμα µε ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ άοθοξσ 221 (άοθοξ 219 
παο.1 ςξσ Ν.4412/16). 

Μπξοεί όμωπ μα παοαςαθεί η υοξμική ςηπ διάοκεια για όρξ κοίμει αμαγκαίξ ή ρκόπιμξ η 
Αμαθέςξσρα Αουή, ώρςε μα ρσμευιρςεί αποόρκξπςα η λειςξσογία ςωμ σπηοεριώμ ςηπ ΚΔΒΚ ή 
και μέυοι ςημ διεμέογεια ςξσ επόμεμξσ διαγωμιρμξύ και πάμςωπ όυι πέοα ςξσ ςοιμήμξσ. 

 
4. Δικαίωμα Σςμμεηοσήρ 
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 
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο εξγαζηώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα. 
  
 
Κρηηήρηο Καηαθύρφζες: ε πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά βάζεη ηηκής. 
 
5. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
Δληόο ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 
5.1. Ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ, ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Α ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. Ζ πξνζθνξά ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λόκηκν 
εθπξόζσπν. 
 
5.2. Υπεύθςνη Δήλωζη ηος Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 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. 16/2019 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. Υπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 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. Υπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 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 αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
5.6. Δθηόο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ειέγμηε θαη ην θεθάιαην Α.2.4 ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 
 
Σημείωζη: 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. 
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6. Καηάθεζη πποζθοπών 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Παξαζθεπή, 18.10.2019 θαη ώξα 12.00 κ.κ., ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Γαβάθε 9, (Πιεξνθνξίεο: θ. Μ. 
Μαλεδάθε, 2461 049319). 
 
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: «Καζαρηόηεηα Κηηρίοσ 

Κοβεληαρείοσ Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες Κοδάλες» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

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

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

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

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο 
 
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, ζην 
ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: www.kozlib.gr.  
 
 
 

Ακοιβέπ Αμςίγοατξ  Ποόεδοξπ ΔΣ 
    
 
 
 
 

  
 
 
 

Μαοία Μαμεδάκη 
ΔΕ Διξικηςικξύ 

 Ιωάμμηπ Μσοξτξοίδηπ 
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