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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 
προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών 
ραφιών τύπου Dexion» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, 
προϋπολογισμού 3.000.00 €, 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. 61/2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το συγκεκριμένο έργο: 
αριθμός δέσμευσης 55/2020 «Προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών 
τύπου Dexion» και ΚΑΕ 02.10.6662  
Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 39151100-6 «Συστήματα ραφιών», 
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 τριάντα (30) ημέρες. 
 

4. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με προμήθειες  
συναρμολόγησης και τοποθέτησης μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion και αποτελούν αντικείμενο της 
συγκεκριμένης πρόσκλησης. 
 

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

 
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο: 

 

Ταχ. Δνση : Λεωφ. Δαβάκη 9  
  501 32 Κοζάνη Κοζάνη, 26 - 05 - 2020 
Πληροφορίες : Μαρία Μανεδάκη Αρ. Πρωτ.: 682 
Τηλέφωνο : 24610 49319 εσωτ.102  
Fax : 24610 22245                                 
e-mail : manedaki@kozlib.gr  
  Προς:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
   
Θέμα : Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια, συναρμολόγηση 

και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion» µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, προϋπολογισµού 3.000.00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

Σχετ. 1. Η αριθμ. 55/672/25.05.2020 απόφαση Προέδρου για έγκριση δαπανών και δέσμευση 
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ: ΩΚΧΗΟΕ7Ζ-ΚΗ3) 

 3. Η αριθμ. 08/2020 τεχνική μελέτη της ΚΔΒΚ, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 
24% 

 4. Το αριθμ. 670/22.05.2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ006751824 

  Την αριθμ. 61/22.05.2020 (ΑΔΑ:6ΚΡΗΟΕ7Ζ-ΞΑ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 5. Η αριθμ. 23299/24.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας ως επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 της ΚΔΒΚ 
(ΑΔΑ: 6ΟΣΒΟΡ1Γ-Ω15) 

 6. Η αριθμ. 39/10.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης 
ως επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ: 6ΞΟΩΛΠ-ΑΥ4) 

 7. Η αριθμ. 2/28.01.20 απόφαση του ΔΣ ΚΔΒΚ για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 
2020 (ΑΔΑ: Ω91ΝΟΕ7Ζ-2Ρ3) 

ΝΑΙ χ ΟΧΙ  
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1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους και είναι σύμφωνος με τη μελέτη της υπηρεσίας. 
3. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς  
 

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Δευτέρα, 01.06.2020 και ώρα 12.00 μ.μ., στη γραμματεία της 
Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9, (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 
εσωτ. 102, 148, 149). 
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: «Προμήθεια, συναρμολόγηση και 
τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας 
(ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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 ΚΔΒΚ, στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στον δικτυακό τόπο της ΚΔΒΚ: www.kozlib.gr. 
 

Ακριβές Αντίγραφο    Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
     
 
 
 

    
 
 

Μαρία Μανεδακη 
ΔΕ Διοικητικού 

   Ιωάννης Μυροφορίδης 

 


