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Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα : Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εξοπλισμού
προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 1.875,14 €,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Σχετ. 1. Η αριθμ. 12/2021 μελέτη της ΚΔΒΚ, προϋπολογισμού 1.875,14 ευρώ με ΦΠΑ
24%

2. Το αριθμ.1039/20.08.2021 Πρωτογενές Αίτημα δαπάνης, με ΑΔΑΜ:
21REQ009098689

3. Η αριθμ. 59/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ:
ΩΝ49ΟΕ7Ζ-ΤΞ7) ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ:
21REQ009107518

4. Το αρ.1045/23.08.2021 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για ανάληψη
υποχρεώσης

5. Η αριθμ. 56/1049/24.08.2021 απόφαση Προέδρου για έγκριση δαπανών και
δέσμευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ:
ΩΞΝΨΟΕ7Ζ-ΧΒΛ)

6. H αριθμ. 49/1655/16.12.2020 απόφαση του Δ.Σ ΚΔΒΚ για έγκριση
Προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΦΞΟΟΕ7Ζ-ΔΑΖ)

7. H αριθμ. 589/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Κοζάνης ως επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ:
94Φ3ΩΛΠ-Ι9Κ)

8. H αριθμ. 5623/19.01.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως επικύρωση του Προϋπολογισμού έτους
2021 της ΚΔΒΚ (ΑΔΑ: 6Π87ΟΡ1Γ-7ΛΔ)

9.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο
να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού
προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.875,14 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 59/2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το
συγκεκριμένο έργο: αριθμός δέσμευσης 59/2021 «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και
αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» και ΚΑΕ 02.10.6612 & 02.10.7135.0001.
Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44614100-8 «Κιβώτια αποθήκευσης», 38931000-0 «Συσκευές
δοκιμής θερμοκρασίας/υγρασίας», 39713430-6 «Ηλεκτρικές σκούπες», 37413230-7 «Παγίδες»,
18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης», 39833000-0 «Προϊόντα για το ξεσκόνισμα», 38650000-6
«Φωτογραφικός εξοπλισμός», 37823900-2 «Χαρτί περιτυλίγματος», 19520000-7 «Πλαστικά
προϊόντα», 44300000-3 «Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα», 30199500-5 «Κουτιά
ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη».

2. Περιγραφή εργασιών
Αναλυτική περιγραφή της προμήθειας αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 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 την
παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών και αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης
πρόσκλησης.

5. Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιέχει:
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την οικονομική προσφορά τους (πρβλ. Παράρτημα Α΄,
Πίνακας 1) τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν:
 ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας

πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών,
 τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 μήνας) και ότι η προσφερόμενη τιμή

ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης,
 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος

που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,
 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής

του δραστηριότητας,
 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
 και ότι θα προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης:

 βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή των μελών του

διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για τις Ανώνυμες
Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες
Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε
βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)
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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 &
74 του ν. 4412/2016).

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς για νομικά πρόσωπα.
4. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια

του προσφέροντος και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς.
5. Οικονομική Προσφορά (άρθρο 95 ν. 4412), η οποία περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της

προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η τιμή της
παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

6. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι Τρίτη 31- 08-2021 και ώρα 14.00μ., στη
γραμματεία της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κ. Δαβάκη 9,
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461 049319 εσωτ. 148, 149 157).
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 εξοπλισμού
προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ». Ο πλήρης τίτλος της
αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),
• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (…………..),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (………….)
• Τα στοιχεία επικοινωνίας 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.

Ο Εισηγητής/-τρια Η Αναπλ.Προϊσταμένη
Δ/νσης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

26.08.2021 26.08.2021 26.08.2021

Προσυπογραφή Υπογραφή Υπογραφή
Πολυτίμη Μπακόλα Ελένη Μαργαρίτη Βασίλειος

Παπαποστόλου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.875,14 €
ΚΑΕ: 02.10.6612

02.10.71.35.0001

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΔΒΚ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ: 1.875,14 € ΕΥΡΩ

Κοζάνη, 25.06.2021
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχειακού
υλικού της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

 Καταγραφικό περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας, ειδικό
για μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες) και ψηφιακά θερμοϋγρόμετρα χώρου

 Ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών μουσείων
 Μία συσκευασία παγίδων ανίχνευσης εντόμων για αποθηκευτικό χώρο (Β΄ Υπόγειο)
 Γάντια βινυλίου μιας χρήσης (5 συσκευασίες)
 1 Βούρτσα - πινέλο ξεσκονίσματος
 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης αρχαιολογικού υλικού διαφόρων μεγεθών: 3 πλαστικά

κουτιά αποθήκευσης 25 lt, 3 πλαστικά, ρηχά κουτιά αποθήκευσης 45 lt, 5 πλαστικά
κουτιά αποθήκευσης 60 lt

 Φωτογραφικές κλίμακες
 Αεροπλάστ ρολό 100 μ. για αποθήκευση αρχαιολογικού υλικού
 Ουδέτερο χαρτί ρολό 100 µέτρων
 Χαρτί συσκευασίας ρολό 100 μέτρων
 Καρτελάκια καταγραφής υλικού
 Πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος με κόφτη
 Αρχειακά κουτιά.

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, εκτιμώμενης αξίας 1.875,14 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α΄) «Συμβάσεις
έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
όπως ισχύουν» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», και θα προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό
των 1.875,14 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της
Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των
κωδικών ΚΑ 02.10.6612 και 02.10.71.35.0001 και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της
Βιβλιοθήκης έτους 2021.
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 44614100-8 «Κιβώτια αποθήκευσης», 38931000-0 «Συσκευές δοκιμής
θερμοκρασίας/υγρασίας», 39713430-6 «Ηλεκτρικές σκούπες», 37413230-7 «Παγίδες»,
18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης», 39833000-0 «Προϊόντα για το ξεσκόνισμα», 38650000-6
«Φωτογραφικός εξοπλισμός», 37823900-2 «Χαρτί περιτυλίγματος», 19520000-7 «Πλαστικά
προϊόντα», 44300000-3 «Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα», 30199500-5 «Κουτιά
ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη».
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1.2 Οργανωτική δομή της Α.Α.
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» του
Δήμου Κοζάνης συστάθηκε το 1986 και ακολούθως παρέμεινε ως αυτοτελές ΝΠΔΔ το 2011
«λόγω της δραστηριότητάς της από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου
αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς της»
με εμβέλεια που υπερβαίνει τα τοπικά όρια». Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να διατηρηθεί ένα ΝΠΔΔ ως
αυτοτελές, στοιχείο που καταδεικνύει την αναγνώριση της σημαντικότητας τη Βιβλιοθήκης και
σε θεσμικό επίπεδο λειτουργίας.
Η Κ.Δ.Β.Κ., συγκεντρώνει και διατηρεί έγγραφα, χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες και κάθε
άλλο υλικό, τα οποία διαθέτει για μελέτη στα μέλη της και στο ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου.

1.3 Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Το κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Βιβλιοθήκης Κοζάνης
δίνει στέγη τόσο στα παλαίτυπα «Μετά τα Φυσικά» και «Περί ζώων ιστορίας» του Αριστοτέλη
(εκτύπωση 1497), στη «Χάρτα του Ρήγα» (εκτύπωση 1796-97), στον Παγκόσμιο χάρτη του
Άνθιμου Γαζή (1800), στην πρώτη ελληνική εφημερίδα των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου
(«Εφημερίς» 1790-1797) όσο και σε 120.000 χειρόγραφα, κώδικες, χάρτες, φυλλάδια και
βιβλία, μέχρι και στο «Αστερίξ και Κλεοπάτρα» των Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό, εξηγεί
στο κοινό ελληνικό και ξένο, γιατί και πώς όλος αυτός ο πολιτιστικός πλούτος συγκεντρώθηκε
στην πόλη της Κοζάνης των τελευταίων τριών αιώνων, καθιστώντας την ένα από τα βασικά
ιστορικά κέντρα ανάπτυξης του Ελληνικού Διαφωτισμού, δείχνει πού μπορεί να προσβλέπει η
κοινωνία της Κοζάνης και κάθε ελληνικής πόλης, για την μετεξέλιξή της από ιστορικό κέντρο
του ελληνικού διαφωτισμού στα Βαλκάνια σε μελλοντική ισότιμη πόλη της Ενωμένης Ευρώπης.
Η αρχιτεκτονική λύση εντάσσει το κτίσμα με φυσικό τρόπο στον αστικό ιστό, διατηρεί την
αναγνωρισιμότητα της υφιστάμενης ογκοπλασίας του ιδιόμορφου οικοδομικού τετραγώνου,
ενισχύοντας την οικειοποίηση, καθιστά ορατή τη διάκριση όσο και την αλληλοδιείσδυση των
τριών βασικών λειτουργικών περιοχών, ενισχύει την λειτουργική αποτελεσματικότητα της
κάθε περιοχής με την συμπληρωματική λειτουργία της άλλης, διευκολύνει, με τα παραπάνω,
την οικονομία στη λειτουργία, άρα και τη βιωσιμότητα του συγκροτήματος, ενώ με τις επιλογές
σχημάτων, χρωμάτων, υφών στη σχέση και αντιπαράθεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
ακουμπάει στο χθες και κοιτάζει το αύριο.
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως τυπική δημοτική βιβλιοθήκη, με αναγνωστήριο, δανειστικό &
παιδικό τμήμα, ειδικούς χώρους για μελετητές και ερευνητές. Το κτίριο χωρίζεται στους εξής
χώρους: Β΄ Υπόγειο, Α΄ Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος όροφος, με πατάρι και λοιποί εσωτερικοί και
εξωτερικοί χώροι.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης της
Αρχαιολογικής Συλλογής της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η προμήθεια θα
περιλαμβάνει:
 Καταγραφικό περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας, ειδικό

για μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες) και ψηφιακά θερμοϋγρόμετρα χώρου
 Ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών μουσείων
 Μία συσκευασία παγίδων ανίχνευσης εντόμων για αποθηκευτικό χώρο (Β΄ Υπόγειο)
 Γάντια βινυλίου μιας χρήσης (5 συσκευασίες)
 1 Βούρτσα - πινέλο ξεσκονίσματος
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 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης αρχαιολογικού υλικού διαφόρων μεγεθών: 3 πλαστικά
κουτιά αποθήκευσης 25 lt, 3 πλαστικά, ρηχά κουτιά αποθήκευσης 45 lt, 5 πλαστικά
κουτιά αποθήκευσης 60 lt

 Φωτογραφικές κλίμακες
 Αεροπλάστ ρολό 100 μ. για αποθήκευση αρχαιολογικού υλικού
 Ουδέτερο χαρτί ρολό 100 µέτρων
 Χαρτί συσκευασίας ρολό 100 μέτρων
 Καρτελάκια καταγραφής υλικού
 Πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος με κόφτη
 Αρχειακά κουτιά Α2

2.1 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. του άρθ. 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 Α΄ 08.06.2006) και

ιδιαίτερα του άρθρου 209 του ν. 3463/2006,
3. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄ 19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία
δραστηριοποιούνται στον τομέα αντίστοιχων προμηθειών της προστασίας και αποθήκευσης
αρχειακού υλικού και είναι εγγεγραμμένα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους από τα οποία θα προκύπτει η συνάφεια
του επαγγέλματος.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

2.3 Περιεχόμενο Προσφορών (άρθρα 92-96 ν. 4412)
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ) ο τίτλος της σύμβασης
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής)
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ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την οικονομική προσφορά τους (πρβλ. Παράρτημα Α΄,
Πίνακας 1) τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν:
 ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας

πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών,
 τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 μήνας) και ότι η προσφερόμενη τιμή

ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης,
 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του

επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,
 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της

επαγγελματικής του δραστηριότητας,
 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
 και ότι θα προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης:

 βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή των μελών του

διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για τις
Ανώνυμες Εταιρείες και των διαχειριστών για τις Ομόρρυθμες και
Ετερόρρυθμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε
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 & 74 του ν. 4412/2016).

8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς για νομικά πρόσωπα.
9. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική

επάρκεια του προσφέροντος και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς.
10. Οικονομική Προσφορά (άρθρο 95 ν. 4412), η οποία περιέχει τα οικονομικά στοιχεία

της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η τιμή της
παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

11. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται από τους οικονομικούς
φορείς η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά σε:

1. Ένα (1) καταγραφικό περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασίας – σχετικής
υγρασίας, ειδικό για μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες): Η συσκευή οφείλει να είναι
χειρός και να λαμβάνει μετρήσεις των βασικών παραμέτρων του μικροκλίματος που
προκαλούν φθορά σε έργα τέχνης, αρχαιότητες, κτίρια, χειρόγραφα κλπ.: υπεριώδη
και ορατή ακτινοβολία, υγρασία και θερμοκρασία. Η συσκευή οφείλει να μετρά το
ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας (μW/lumen), το μέγεθος του υπάρχοντος
ορατού φωτός (LUX ή
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Foot-candles), τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου °C και την υγρασία σε ποσοστό %
Σχετικής Υγρασίας (%RH). Για κάθε παράμετρο που λαμβάνονται μετρήσεις οφείλει να
εμφανίζει τουλάχιστον το χρόνο κατά τον οποίο οι τιμές αυτές λήφθηκαν. Οφείλει να
διαθέτει μεγάλη και ευκρινή οθόνη, να συνδέεται με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων,
να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, να λειτουργεί με μπαταρίες και η
χρήση της να είναι προσιτή στον καθένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
α/α Χαρακτηριστικά Τιμές
1 Εύρος μέτρησης ορατής ακτινοβολίας: 400 - 700 nm
2 Εύρος μέτρησης έντασης φωτός: 0,1 - 200.000 Lux
3 Εύρος μέτρησης UV: 300-400 nm
4 Εύρος μέτρησης Σχετικής Υγρασίας: 0-100%
5 Ακρίβεια μετρήσεων: Ορατή ακτινοβολία: ± 5%

Υπεριώδης ακτινοβολία: ± 15%
Θερμοκρασία: ± 0,5% oC
Σχετική υγρασία: ± 3,5% / 10 - 90%

6 Σύνδεση σε Η/Υ: USB
7 Τροφοδοσία: AAΑ μπαταρίες

Φορτιστής 230V - 5 V DC (USB
connector)

8 Οδηγίες χρήσης: ελληνικά
9 Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη

2. Δέκα (10) ψηφιακά θερμοϋγρόμετρα προθηκών και χώρου: Τα θερμοϋγρόμετρα
χώρου οφείλουν να είναι ψηφιακά, να διαθέτουν μεγάλη, ευκρινή οθόνη, να
καταγράφουν θερμοκρασία και σχετική υγρασία και να διαθέτουν αναδιπλούμενο πόδι
για όρθια τοποθέτηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
α/α Χαρακτηριστικά Τιμές
1 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -10°C - +50°C
2 Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας: 20% - 99% RH
3 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: ±1°C
4 Οδηγίες χρήσης: ελληνικά
5 Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος

3. Ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών μουσείων: Η ηλεκτρική σκούπα οφείλει να
είναι μικρού μεγέθους και ελαφριά. Οφείλει να είναι κατάλληλη για απομάκρυνση
σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων και εκθεσιακών χώρων, αρχεία και
βιβλιοθήκες. Οφείλει να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση απορρόφησης, η οποία επιτρέπει
την ήπια χρήση καθαρισμού σε ευαίσθητα αντικείμενα (π.χ. βιβλία, χειρόγραφα,
παλαίτυπα κ.λπ.) και ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα για εργασίες που
απαιτούν πίεση. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος, με αντιβακτηριδιακό
φίλτρο και δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων. Επιθυμητό είναι να διαθέτει
αποσπώμενο ιμάντα για ανάρτηση στον ώμο και ελαστικό σωλήνα σύνδεσης και ειδικά
ακροφύσια από μαλακό υλικό για την αποφυγή μικροφθορών σε ευαίσθητα αντικείμενα.
Η συσκευασία οφείλει να περιέχει Ιμάντα ανάρτησης ώμου, προεκτεινόμενο εύκαμπτο
σωλήνα απορρόφησης (όσο
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το δυνατό μεγαλύτερο σε μήκος), σετ μίνι ακροφυσίων, πεπλατυσμένο ακροφύσιο που
δέχεται βούρτσα, μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο, ανταλλακτικές σακούλες και
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
α/α Χαρακτηριστικά Τιμές
1 Τάση: 230 V / 50 Hz
2 Ισχύς: > 850 W
3 Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος: ≥ 3 μ.
4 Φίλτρo: αντιβακτιριδιακό
5 Χωρητικότητα σακκούλας: > 1 λίτρ.
6 Βάρος: έως 3 κιλ.
7 Απορρόφηση: > 30 l/sec
8 Οδηγίες χρήσης: ελληνικά
9 Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος

4. Πέντε (5) ανταλλακτικές σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, η οποία περιγράφεται
παραπάνω.

5. Ένα (1) ανταλλακτικό φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας, η οποία περιγράφεται παραπάνω.

6. Παγίδες ανίχνευσης εντόμων: Οι παγίδες ανίχνευσης επιτρέπουν τον έλεγχο του
είδους και του πληθυσμού των εντόμων, σε αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους,
έτσι ώστε να λαμβάνονται μετέπειτα τα απαιτούμενα μέτρα. Πρόκειται να τοποθετηθούν
κατά κύριο λόγο στο Β΄ Υπόγειο του κτιρίου, όπου λειτουργεί ως αποθήκη (κλειστό
βιβλιοστάσιο και αποθήκευση αρχαιολογικής συλλογής).

7. Γάντια βινυλίου μιας χρήσης (μέγεθος medium): Τα γάντια βινυλίου οφείλουν να είναι
κατάλληλα για επαγγελματική χρήση, ανεξαρτήτου χρώματος, και ιδανικά για άτομα
που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργία σε λάτεξ και πούδρα. Η συσκευασία οφείλει
να διαθέτει εκατό τεμάχια και να είναι μεσαίου μεγέθους. Τα γάντια βινυλίου θα
χρησιμοποιούνται κατά την είσοδο τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών
στην Ιστορική βιβλιοθήκη και στη χρήση της Αρχαιολογικής Συλλογής.

8. Μία (1) Βούρτσα - πινέλο ξεσκονίσματος: Η βούρτσα – πινέλο ξεσκονίσματος οφείλει
να είναι κατασκευασμένη από λεπτή τρίχα, κατάλληλη για απομάκρυνση σκόνης από
ευαίσθητες επιφάνειες έργων τέχνης, βιβλίων, αρχειακού υλικού κ.λπ.

9. Τρία (3) πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 25 lt (ανεξαρτήτου μεγέθους): Τα πλαστικά
κιβώτια αποθήκευσης οφείλουν να είναι διαφανή, κατασκευασμένα από PP, να είναι
στιβαρά, να διαθέτουν αποσπώμενο καπάκι, με ασφαλές κούμπωμα, και να μπορούν να
στοιβαχτούν το ένα επάνω στο άλλο. Πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά
αντικειμένων και μακροχρόνια αποθήκευση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων
τέχνης.

10. Τρία (3) πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 45 lt (ανεξαρτήτου μεγέθους): Τα πλαστικά
κιβώτια αποθήκευσης οφείλουν να είναι διαφανή, κατασκευασμένα από PP, να είναι
στιβαρά, να διαθέτουν αποσπώμενο καπάκι, με ασφαλές κούμπωμα, και να μπορούν να
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στοιβαχτούν το ένα επάνω στο άλλο. Πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά
αντικειμένων και μακροχρόνια αποθήκευση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης.

11. Πέντε (5) πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 60 lt (ανεξαρτήτου μεγέθους): Τα
πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης οφείλουν να είναι διαφανή, κατασκευασμένα από PP,
να είναι στιβαρά, να διαθέτουν αποσπώμενο καπάκι, με ασφαλές κούμπωμα, και να
μπορούν να στοιβαχτούν το ένα επάνω στο άλλο. Πρέπει να είναι κατάλληλα για
μεταφορά αντικειμένων και μακροχρόνια αποθήκευση αρχαιολογικών αντικειμένων και
έργων τέχνης.

12.Φωτογραφικές κλίμακες: Οι φωτογραφικές κλίμακες οφείλουν να είναι επίπεδες και
κατασκευασμένες από αλουμίνιο. Πρέπει να είναι πολύ ελαφριές και ανθεκτικές, με ματ
επιφάνεια, για την αποφυγή αντανακλάσεων. Τα απαιτούμενα μεγέθη είναι τα
παρακάτω:
- Φωτογραφική κλίμακα επίπεδη 10cm x 10mm
- Φωτογραφική κλίμακα επίπεδη 20cm x 10mm
- Φωτογραφική κλίμακα επίπεδη 50cm x 3cm

13. Αεροπλάστ, ρολό 100 μ. για συσκευασία αρχαιολογικού υλικού: Το αεροπλάστ
οφείλει να είναι ευέλικτο και ελαφρύ υλικό συσκευασίας, αδιάβροχο και ανθεκτικό για
να περιβάλλει και προστατεύει τα αντικείμενα κάθε σχήματος. Θα χρησιμοποιηθεί για
τη συσκευασία έργων τέχνης και αρχαιοτήτων σε συνδυασμό με άλλα υλικά
συσκευασίας (ουδέτερο χαρτί), προσφέροντας επιφανειακή προστασία. Το αεροπλάστ
οφείλει να είναι Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE) με έγκλειστες αεροφυσαλίδες.
Το ρολό θα έχει φάρδος 1 μ. και μήκος 100 μ.

14. Χαρτί συσκευασίας, ρολό 1 μ.: Πρόκειται για μία μη υφασμένη μεμβράνη,
κατασκευασμένη από ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Δεν περιέχει πρόσθετα,
είναι αδρανής και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί. Είναι λεία,
ιδιαίτερα ανθεκτική, διαπερατή από υδρατμούς αλλά όχι από νερό. Μπορεί να
φιλτράρει διάφορα σωματίδια σε ποσοστό 99,9%. Είναι ιδανικό υλικό για την προστασία
έργων τέχνης κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά τους.

15. Χαρτί συσκευασίας ρολό 100 μέτρων: Το χαρτί συσκευασίας οφείλει να είναι
αντιόξινο, χαμηλού κόστους, σε ρολό, με μήκος 100 μέτρων και πλάτους 130 εκατοστά.
Οφείλει να είναι κατάλληλο για τη συσκευασία και την αποθήκευση αρχαιολογικών
ευρημάτων και έργων τέχνης.

16. Καρτελάκια καταγραφής υλικού, δύο (2) συσκευασίες των 100 τμχ.: Τα καρτελάκια
καταγραφής οφείλουν να είναι κατασκευασμένα από αντιόξινο χαρτόνι με μεγάλη
αντοχή στο χρόνο και να διαθέτουν τρύπα ανάρτησης. Η συσκευασία οφείλει να
διαθέτει 100 τεμάχια.

17. Πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος με κόφτη: Το πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος
με κόφτη οφείλει να είναι σε ρολό των 50 μέτρων.

18. Αρχειακά κουτιά Α2: Πρόκειται για αντιόξινα κουτιά, μεγέθους Α2 και οριζόντιας
αποθήκευσης, κατάλληλα για μεγάλα αρχεία και μακροχρόνια φύλαξη εγγράφων και
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βιβλίων. Είναι κατασκευασμένα από αντιόξινο χαρτόνι. Πρέπει να συναρμολογείται
γρήγορα, χωρίς τη χρήση κόλλας. Τα αρχειακά κουτιά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
την προστασία και αποθήκευση εγγράφων του αρχείου της ΚΔΒΚ.

3.2 Προθεσμίες- Παραλαβή προμήθειας
Η παράδοση θα γίνει συνολικά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο κτίριο της ΚΔΒΚ (K. Δαβάκη 9,
501 32 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) του Αναδόχου. Για τυχόν καθυστερήσεις, ο
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΚΔΒΚ. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να
παραδίνονται συσκευασμένα.
Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

4. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις της χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Προθεσμίες - Παραλαβή εργασιών
Η προμήθεια θα εκτελεστεί συνολικά σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16).

6. 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.

7. Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές της παρεχόμενης προμήθειας από τον Ανάδοχο είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Η
πληρωμή θα γίνει συνολικά, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο και την οικονομική προσφορά
του αναδόχου μετά από την συνολική παραλαβή της προμήθειας από αρμόδια επιτροπή της
ΚΔΒΚ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. Στον
ανάδοχο θα καταβληθεί η αξία του τιμολογίου – λογαριασμού, με τις διαδικασίες που διέπουν
τη λειτουργία των ΟΤΑ.

8. Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε
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στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη
υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής των προμηθειών που απορρέουν από τη
σύμβαση και ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα.

9. Φόροι – τέλη
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

10. Λοιπά στοιχεία
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και
στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας
έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.
Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν συνολικά στην προμήθεια και όχι
σε τμήματά της.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες
Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας μελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες
στην διάρκειας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα
νόμιμα. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της μελέτης ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά τη κρίση της αρμόδιας
επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο, όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Η Σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική
γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και την προσφορά της
Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
προς το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης.
Εάν η αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ή η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του
έργου διαπιστώσει παραβάσεις των όρων της παρούσης μελέτης κατά τη διάρκεια παραλαβής
της προμήθειας, η Σύμβαση θα καταγγέλλεται.

21PROC009115216 2021-08-26



ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Κόστος τακτικού καθαρισμού και συνολική δαπάνη
Χρηματοδότηση: ΚΑ 02.10.6612 και 02.10.71.35.0001
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με Φ.Π.Α.: 1.875,14 €

Α/Α Είδος Μονάδα
μέτρησης

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ Ποσότητα Τιμή χωρίς

ΦΠΑ

1

Καταγραφικό περιβαλλοντικών
παραμέτρων (θερμοκρασίας –
σχετικής υγρασίας, ειδικό για
μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες)

τεμ. 396,00 1 396,00

2 Θερμοϋγρόμετρα χώρου τεμ. 13,53 10 135,30

3 Ηλεκτρική σκούπα αρχείων –
προθηκών μουσείων συσκευασία 456,50 1 456,50

4
Ανταλλακτικές σακούλες για
ηλεκτρική σκούπα αρχείων-
προθηκών μουσείων 5 τεμάχια

συσκευασία 15,95 1 15,95

5
Ανταλλακτικό Φίλτρο ηλεκτρικής
σκούπας αρχείων-προθηκών
μουσείων

τεμ. 9,90 1 9,90

6
Εντομοπαγίδες για αποθηκευτικό
χώρο (Β΄ Υπόγειο) – κουτί 30
τεμαχίων

συσκευασία 22,22 1 22,22

7 Γάντια βινυλίου μιας χρήσης,
συσκευασία 100 τμχ. συσκευασία 9,90 5 49,90

8 1 Βούρτσα - πινέλο ξεσκονίσματος τεμ. 6,05 1 6,05
9 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 25 lt τεμ. 13,09 3 39,27
10 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 45 lt τεμ. 11,44 3 34,42
11 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 60 lt τεμ. 14,19 5 70,95

12
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 10cm x
10mm

τεμ. 3,96 1 3,96

13
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 20cm x
10mm

τεμ. 5,06 1 5,06

14
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 50cm x
3cm

τεμ. 11,77 1 11,77

15 Αεροπλάστ ρολό 100 μ. για
αποθήκευση αρχαιολογικού υλικού ρολό 61,16 1 61,16

16 Χαρτί συσκευασίας (μη υφασμένη
μεμβράνη), ρολό 1 μ. ρολό 5,50 10 55,00

17 Χαρτί συσκευασίας ρολό 1,30x100μ. ρολό 49,50 1 49,50

18 Καρτελάκια ανασκαφής πλαστικά
(συσκευασία 100 τμχ.) συσκευασία 5,50 2 11,00

19 Πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος
με κόφτη τεμ. 1,65 2 3,30

20 Αρχειακά κουτιά Α2 τεμ. 7,50 10 75,00

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.512,21
ΦΠΑ 24% 362,93
Σύνολο 1.875,14
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Εγκρίθηκε

Ο Εισηγητής Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης Πρόεδρος ΔΣ

29.06.2021 29 .06.2021 01 . 07 .2021 01 .07 .2021

Προσυπογραφή Συνυπογραφή Υπογραφή Υπογραφή
Δρ Δημήτρης Μυλωνάς Ελένη Μαργαρίτη Ιωάννα Στεργιοπούλου Βασίλειος Παπαποστόλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α Είδος Μονάδα

μέτρησης
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ Ποσότητα Τιμή χωρίς

ΦΠΑ

1

Καταγραφικό περιβαλλοντικών
παραμέτρων (θερμοκρασίας –
σχετικής υγρασίας, ειδικό για
μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες)

τεμ. 1

2 Θερμοϋγρόμετρα χώρου τεμ. 10

3 Ηλεκτρική σκούπα αρχείων –
προθηκών μουσείων συσκευασία 1

4
Ανταλλακτικές σακούλες για
ηλεκτρική σκούπα αρχείων-
προθηκών μουσείων 5 τεμάχια

συσκευασία 1

5
Ανταλλακτικό Φίλτρο ηλεκτρικής
σκούπας αρχείων-προθηκών
μουσείων

τεμ. 1

6
Παγίδες ανίχνευσης εντόμων για
αποθηκευτικό χώρο (Β΄ Υπόγειο) –
κουτί 30 τεμαχίων

συσκευασία 1

7 Γάντια βινυλίου μιας χρήσης,
συσκευασία 100 τμχ. συσκευασία 5

8 1 Βούρτσα - πινέλο ξεσκονίσματος τεμ. 1
9 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 25 lt τεμ. 3
10 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 45 lt τεμ. 3
11 Πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης 60 lt τεμ. 5

12
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 10cm x
10mm

τεμ. 1

13
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 20cm x
10mm

τεμ. 1

14
Φωτογραφική κλίμακα αλουμινίου,
έγχρωμη, επίπεδη ΕΠΙΠΕΔΗ 50cm x
3cm

τεμ. 1

15 Αεροπλάστ ρολό 100 μ. για
αποθήκευση αρχαιολογικού υλικού ρολό 1

16 Χαρτί συσκευασίας (μη υφασμένη
μεμβράνη), ρολό 1 μ. ρολό 10

17 Χαρτί συσκευασίας ρολό 1,30x100μ. ρολό 1

18 Καρτελάκια ανασκαφής πλαστικά
(συσκευασία 100 τμχ.) συσκευασία 2

19 Πλαστικοποιημένο σύρμα δεσίματος
με κόφτη τεμ. 2

20 Αρχειακά κουτιά Α2 τεμ. 10

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

Κοζάνη,
[Ημερομηνία]
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