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 Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η 

του εσφαλµένου στην παρ. 4 «…µε 
προµήθειες αναλωσίµων για τους 
εκτυπωτές…» ως προς το ορθό «…µε Γενικές 
Υπηρεσίες φύλαξης σε δηµόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους…» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

 
Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο: 

 

 
Ταχ. ∆νση : Λεωφ. ∆αβάκη 9  
  501 32 Κοζάνη Κοζάνη, 20/5/2020 
Πληροφορίες : ∆ρ ∆. Μυλωνάς Αρ. Πρωτ.: 657 
Τηλέφωνο : 24610 49319 εσωτ. 148  
Fax : 24610 22245                                
e-mail : d.milonas@kozlib.gr 
  Προς:    ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
   

 
 
Θέµα : Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Φύλαξη και επιστασία του κτηρίου 

της Βιβλιοθήκης Κοζάνης» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε δηµόσια 
πρόσκληση, προϋπολογισµού 19.987,76 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

 
Σχετ. 1. Το αριθµ. 612/13-5-2020 Πρωτογενές Αίτηµα δαπάνης, µε Α∆ΑΜ: 20REQ006733674 

2020-05-20  
 2. Η αριθµ. 50/640/19.05.2020 απόφαση Προέδρου για έγκριση δαπανών και δέσµευση 

πιστώσεων από τον προϋπολογισµό της Κ∆ΒΚ (Α∆Α: Ω1ΑΦΟΕ7Ζ-Ν78) 
 3. Η αριθµ. 52/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Κ∆ΒΚ ως έγκριση του 

πρωτογενούς αιτήµατος, µε Α∆ΑΜ: 20REQ006733843 2020-05-20 
 4. Η αριθµ. 05/2020 µελέτη της Κ∆ΒΚ, προϋπολογισµού 19.987,76€, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%  
 5. Η αριθµ. 23299/24.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας ως επικύρωση του Προϋπολογισµού έτους 2020 της Κ∆ΒΚ 
(Α∆Α: 6ΟΣΒΟΡ1Γ-Ω15) 

 6. Η αριθµ. 39/10.02.2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης ως 
επικύρωση του Προϋπολογισµού έτους 2020 της Κ∆ΒΚ (Α∆Α: 6ΞΟΩΛΠ-ΑΥ4) 

 7. Η αριθµ. 2/28.01.20 απόφαση του ∆Σ Κ∆ΒΚ για έγκριση Προϋπολογισµού έτους 
2020 (Α∆Α: Ω91ΝΟΕ7Ζ-2Ρ3) 

   

   

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (Κ∆ΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει 
προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Φύλαξη και επιστασία του κτηρίου της Βιβλιοθήκης 
Κοζάνης» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε δηµόσια πρόσκληση, προϋπολογισµού 
19.987,76 €, 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.52./2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, µε εξασφαλισµένη πίστωση µέσω του προϋπολογισµού της Κ∆ΒΚ για το συγκεκριµένο έργο, 
µε ΚΑΕ02.10.6117.0013. 
Η παρεχόµενη προµήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων 
(CPV): 79713000-5. 

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

3. Χρόνος και Τόπος ∆ιεξαγωγής 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα (1) έτος  

ΝΑΙ χ ΟΧΙ  
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4. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε Γενικές Υπηρεσίες 
φύλαξης σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους που αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης πρόσκλησης. 
 

5. ∆ικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως 
Η προσφορά του οικονοµικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει: 
1. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A της αριθµ. 

05/2020 Τεχνικής Μελέτης σε ηλεκτρονική µορφή. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 σε ηλεκτρονική µορφή 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. 05/2020 τεχνικής µελέτης της Κ∆ΒΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
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 σε ηλεκτρονική µορφή 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 σε ηλεκτρονική µορφή 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 σε 

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

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται µέχρι Τρίτη 26.05.2020 και ώρα 12.00 µ.µ., στη γραµµατεία της 
Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. ∆αβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 
εσωτ. 102, 148). 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό, σφραγισµένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Φύλαξη και επιστασία του κτηρίου της 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης» 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ), 
• Ο αριθµός της παρούσας πρόσκλησης (…………..), 
• Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….) 
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ∆ΒΚ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
και στον δικτυακό τόπο της Κ∆ΒΚ: www.kozlib.gr. 
 
 

Ο Εισηγητής/-τρια  Η Προϊσταµένη ∆/νσης  Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

20/5/2020  20/5/2020  20/5/2020 

 
 

Προσυπογραφή 

  
 

Υπογραφή 

  
 

Υπογραφή 

∆ρ. ∆ηµήτρης Μυλωνάς  Ιωάννα Στεργιοπούλου  Ιωάννης Μυροφορίδης 

 


