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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση τοποθέτησης
σκίαστρου στην οροφή των Αναγνωστηρίων του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία
Ανάρτησης
Τόπος Υποβολής Προσφορών Πρόσκλησης στη
Διαδικτυακή Πύλη
του ΚΗΜΔΗΣ
Πανεπιστημίου 32
106 79 Αθήνα
Γραφείο Γραμματείας

12/7/2017

Ημερομηνία
Έναρξης Υποβολής
Προσφορών

13/7/2017

Καταληκτική
Ημερομηνία και Ώρα
Υποβολής
Προσφορών

17/7/2017, ώρα
13:00μ.μ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/2003), ), όπως τροποποιήθηκε και με τον Ν 4452/2017 ισχύει
2. Το ΝΔ 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» και το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010, (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική
διαχείριση και ευθύνη».
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α 8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
5.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων».

6.Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ
204/Α/2011)
7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/2012).
8. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α), άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν .3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9.Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους
διατάκτες
9. Το με αρ. πρωτ. 1796/2-6-2017 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Αναγνωστηρίων της
ΕΒΕ με ΑΔΑΜ 17REQ001567712
10. To αρ. 32/20-3-2017 Aπόσπασμα Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ
11 Την με αρ. πρωτ 2044/19-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ
ΩΑΛΤΝ46ΨΖ2Μ-ΥΗΠ και ΑΔΑΜ 17REQ00001666212
12. Tην ανάγκη τοποθέτησης σκίαστρου στην οροφή των Αναγνωστηρίων της ΕΒΕ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να
προβεί στην ανάθεση για τοποθέτησης σκίαστρου στην οροφή τόσο του Κεντρικού
Αναγνωστηρίου όσο και του Προδόμου του Κεντρικού κτηρίου.
σύμφωνα με την περιγραφή του Παραρτήματος Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που
υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α , που είναι αναπόσπαστο της παρούσας πρόσκλησης, σε
σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την 17-72017 και ώρα 13:00μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της ΕΒΕ. Οι προσφορές
που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
1. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
2. Ο αριθμός της πρόσκλησης
3. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής
4. Τα στοιχεία του αποστολέα

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
Διάρκεια και προϋπολογισμός της προμήθειας - Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου
αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΒΕ και συγκεκριμένα
τον Κ.Α.Ε. 0863 , οικονομικού έτους 2017. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο,
ο δε Φ.Π.Α. την ΕΒΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Παραλαβή της προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της ΕΒΕ
Πανεπιστημίου 32, και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.
Σύμβαση: Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της
σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει, το συντομότερο δυνατόν, τα εξής δικαιολογητικά όπως
περιγράφονται παρακάτω :
1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο.
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου
επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης
χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την
παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΒΕ, οικονομικού έτους 2017 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0863.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραφείο Λογιστηρίου τηλ.
2103382537 -539 και για θέματα σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση του σκίαστρου το
Τμ. Γραμματείας , τηλ. 210 3382568 ή 2168091420 (κα. Χ. Βασιλειάδου)
Διευκρινίσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΕΒΕ και συγκεκριμένα στο : http://nlg.gr
Ο Γενικός Διευθυντής
Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Για την προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρου στην οροφή των Αναγνωστηρίων της ΕΒΕ,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παρακάτω πίνακα:
Για την εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης και προστασίας τόσο των χώρων του
Κεντρικού Αναγνωστηρίου όσο και του Προδόμου του Κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ θα
τοποθετηθεί σκίαστρο στο ενδιάμεσο τμήμα της αναρτημένης υαλόφρακτης οροφής
του ως ακολούθως:
1. Θα γίνει περιμετρικός καθαρισμός δαπέδων της κεντρικής στέγης .
2. Καθαρισμός των υαλοπινάκων της στέγης . θα αφαιρεθούν με προσοχή και θα
επανατοποθετηθούν
3. Θα τοποθετηθεί σε λωρίδες διπλό νάυλον (διάφανο - οικοδομικό) για προστασία.
4. Εξωτερικά θα μονωθούν με σιλικόνη όλοι οι αρμοί του υαλόφρακτου πλέγματος
5. Η μετακίνηση των υλικών , νερού και απορριμμάτων θα γίνει από την κυκλική
σκάλα που οδηγεί προς τη στέγη.
Τιμή
μονάδος

A/A
1

περιγραφή
Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρου
Σύνολο
ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο

Συνολοκή
τιμη

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
,

Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η
προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης.

Αθήνα………/………../2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

