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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ         
 
         Αθήνα, 8-10-2018 
         Αρ. πρωτ. 7454  
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364             
Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα          
Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου 
Ηλ. Ταχυδρομείο: papanikolaou@nlg.gr 
Ιστοσελίδα: www.nlg.gr 
Τηλέφωνο: 2130999944 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμων υλικών – αγορά χαρτιού προς χρήση 
εκτύπωσης του απολογιστικού εντύπου Καλοκαιρινής εκστρατείας 2017 της ΕΒΕ» 
 
   

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   
  

Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Ημερομηνία Ανάρτησης 
Πρόσκλησης στις 

Διαδικτυακές Πύλες 
ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια 

Ημερομηνία 
Έναρξης Υποβολής 

Προσφορών 

Καταληκτική 
Ημερομηνία και Ώρα 

Υποβολής 
Προσφορών 

Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Κτίριο ΕΒΕ 
Λεωφ. Ανδέα Συγγρού 364 

17674  Αθήνα 
Γραφείο Γραμματείας 

4ος όροφος 

Δευτέρα 
8-10-2018 

Τρίτη 
9-10-2018 

Τρίτη 16-10-2018,  ώρα 
15:00μ.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 

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»  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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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) – Προ πτωχευτική 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 

10. Την αριθ. πρωτ. απόφαση του Υπουργείου Παιδείας :  9260/Β2/19-1-2018  «Έγκριση προϋπολογισμού 

οικονομικού  Έτους 2018» (ΑΔΑ: Ψ9ΩΤ4653ΠΣ-ΠΜ3) και την με αρ. 116481/Β2/10-7-2018 απόφαση 

έγκρισης της  1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΑΔΑ: 628Ρ4653ΠΣ-248 

11. To αρ. 32/20-3-2017 Aπόσπασμα Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ. 

12. Το με αρ. πρωτ. 7261/1-10-2018 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003771261. 

13. Την με αρ. πρωτ 7293/2-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ97Ψ46ΨΖ2Μ-ΣΒΔ και 

ΑΔΑΜ 18REQ003774189. 

14. Tην ανάγκη προμήθειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών – αγορά χαρτιού για εκτύπωση του 

απολογιστικού εντύπου Καλοκαιρινής εκστρατείας 2017 της ΕΒΕ 

 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης 

µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για προμήθεια αναλώσιμων υλικών – αγορά 

χαρτιού προς χρήση εκτύπωσης του απολογιστικού εντύπου της  Καλοκαιρινής εκστρατείας 

2017.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και 

είκοσι έξι λεπτών (1.532,26) πλέον Φ.Π.Α. 24%,ήτοι το ποσό των χιλίων εννιακοσίων Ευρώ 

(1.900,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α’, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. CPV: [30197630-1]-Εκτυπωτικό χαρτί. 

 

Κριτήριο ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.   
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Διάρκεια και προϋπολογισμός της προμήθειας  

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΒΕ και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1261 

οικονομικού έτους 2018. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την ΕΒΕ, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

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 Τρίτη 16 

Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της ΕΒΕ (κτίριο ΕΒΕ, 

ΚΠΙΣΝ, 4ος όροφος, Διοικητικές υπηρεσίες, Λ. Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα).  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.    

 

Δημοσιότητα-Πληροφορίες 

Γραφείο Λογιστηρίου, Νικόλαος Παπανικολάου, τηλ. 2130999944, email: papanikolaou@nlg.gr, 

nlg@nlg.gr. Τα θέματα σχετικά με την τεχνική προσφορά, διευκρινίσεις ή απαντήσεις σε τυχόν 

ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος (ΕΒΕ) www.nlg.gr (ΝΕΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΔΜΗΣ), στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην διαδικτυακή πύλη της ΕΒΕ www.nlg.gr (ΝΕΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).  

 

Περιεχόμενο προσφορών (άρθρο 92 του ν. 4412/2016) 

Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

β. Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς πρέπει απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς:  

 η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής 

 η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

 ο τίτλος της σύμβασης/πρόσκλησης 
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 η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

Παράδοση-Παραλαβή της προμήθειας/υπηρεσίας: Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σε 

συνεννόηση με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εντός 10 ημερών από την ανάθεση. Η 

παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Κρατήσεις 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπερ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου.  Η κράτηση ισχύει μόνο για συμβάσεις καθαρής αξίας μεγαλύτερης των δυόμισι 

χιλιάδων ευρώ (2.500 €). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπερ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου. Η κράτηση ισχύει για οποιοδήποτε ποσό. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% ή προμήθειας 4% επί του 

καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013). Η κράτηση ισχύει για ποσά καθαρής αξίας άνω 

των εκατό πενήντα ευρώ (150 €). 

δ) Κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο 

ε) ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

 

Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

[ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]   

ΠΡΟΣ  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

Για την παροχή προμήθειας του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα:    

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Για το σώμα του εντύπου : 

 διαστάσεις 70χ 100 

 βάρος 170 gr 

 τύπος velvet 

 χρώμα λευκό 

 ποσότητα 9.500 φύλλα 

  

2 Για το εξώφυλλο του εντύπου: 

 διαστάσεις 70χ 100 

 βάρος 350 gr 

 τύπος velvet 

 χρώμα λευκό 

 ποσότητα 900 φύλλα 

  

 ΣΥΝΟΛΟ -  

 ΦΠΑ -  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :    

Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης. Η προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες από την 

επόμενη της  διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης.    

  

                                                              Αθήνα………/………../2018  

                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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