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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ         
 
         Καλλιθέα,  27 Νοεμβρίου 2019 
         Αρ. πρωτ: 9114 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364             
Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα          
Πληροφορίες: Μ.Θανασού 
Ηλ. Ταχυδρομείο: thanasou@nlg.gr 
Ιστοσελίδα: www.nlg.gr 
Τηλέφωνο: 2130999941,42,44 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια ετικετών εκτυπωτή (για επισήματα) και αυτοκόλλητων 
διαφανειών». 
 
   

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   
  

Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Ημερομηνία Ανάρτησης 
Πρόσκλησης στις 

Διαδικτυακές Πύλες 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 

    27/11/2019   27/11/2019 03/12/2019 15:00 

 
  
Έχοντας υπόψη:    
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/2014/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας  2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015/τ.Α΄) και Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 
240/2016/τ.Α)΄ 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016/τ.Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/25/ΕΕ) », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4472/2016 (ΦΕΚ 
74/2016/τ.Α) και ιδίως το α. 47 

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/2011/τ.Α) και το άρθρο αρ. 11 «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων » 

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ/112/τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
141/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
17). 

6. 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». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

http://www.nlg.gr/
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7.  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ/145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»  

8. 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».  

9. Την υπ’ αριθμ. 57654/22-6-2017 (ΦΕΚ/1781/2017/Β), ΑΔΑ: 6Ψ4Ν465ΧΙ8-ΥΙΑ  με θέμα « Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης » 

10. 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). 

11. Την αριθ.  4893/ιζ/15-1-2014  Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Διορισμός Γενικού 
Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος». ΦΕΚ 68 Τ. ΥΟΔΔ/14-2-2014. 

12. Την αριθ. 73826/ΙΖ/13-5-2014, απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  με θέμα: «Συγκρότηση 
Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος», ΦΕΚ  271τ. ΥΟΔΔ/16-5-2014. 

13. Την με αρ. 27577/Β2/21-02-2019 Απόφαση Έγκρισης του Προϋπολογισμού της ΕΒΕ του 
οικονομικού έτους 2019 με ΑΔΑ 64Β64653ΠΣ-21Ξ και την με αρ. 131154/Β2/23-08-2019 απόφαση 
έγκρισης της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με ΑΔΑ ΨΣΚΔ4653ΠΣ-ΟΜΗ. 

14. Το με αρ. πρωτ. 6791/18-10-2019 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005725724. 
15. Την με αρ. πρωτ 8295/30-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:Ω2ΙΦ46ΨΖ2Μ-ΝΝΕ και 

ΑΔΑΜ 19REQ005896230. 
16. Την μελέτη για προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών για θερμική εκτύπωση και αυτοκόλλητων 

διαφανειών με αρ.πρωτ 8929/20-11-2019. 
17. Την ανάγκη προμήθειας ετικετών εκτυπωτή (για επισήματα) και αυτοκόλλητες διαφάνειες για τις 

ανάγκες του Τμήματος Εισαγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης µε 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ετικετών εκτυπωτή (για επισήματα) και 
αυτοκόλλητων διαφανειών για τις ανάγκες του Τμήματος/ Γραφείου Εισαγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Β’, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Κριτήριο ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.   
 
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 6.918,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,ήτοι το ποσό των 8.578,32 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΒΕ και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 
0891 οικονομικού έτους 2019. 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 03-12-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 
στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της ΕΒΕ (κτίριο ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ, 4ος όροφος, Διοικητικές υπηρεσίες, Λ. 
Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα).  
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.    
 
Δημοσιότητα-Πληροφορίες 
Γραφείο Λογιστηρίου, Μαρία Θανασού, τηλ. 2130999942, email: thanasou@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 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 

• η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

• τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
 
Παραλαβή της προμήθειας: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 
Κρατήσεις 
 
α) Κράτηση 0,07% 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), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 375 του ν.  4412/2016 και το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ 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 8% για παροχή υπηρεσιών, 4% για προμήθειες, 1% για προμήθεια 
καυσίμων ή 20% για αμοιβές υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013). Η κράτηση 
ισχύει για ποσά καθαρής αξίας άνω των εκατό πενήντα ευρώ  (150 €) ή των τριακοσίων (300 €) 
αντίστοιχα. 
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. 
 
Λόγω της μεγάλης αναγκαιότητας για άμεση ολοκλήρωση της προμήθειας παρακαλούνται οι 
συμμετέχοντες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για σύναψη σύμβασης (όταν η καθαρή αξία είναι άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ -2.500€) τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά είναι (άρθρο 73 του Ν.4412/2016): 
 
 
 

mailto:thanasou@nlg.gr
mailto:nlg@nlg.gr
http://www.nlg.gr/
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I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (με το γνήσιο της υπογραφής)  ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

• «ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

•  «ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016». 

• «ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΡΗΧΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ , ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ». 

 
 

II.  
1) Ασφαλιστική Ενημερότητα Εταιρείας 
2) Φορολογική Ενημερότητα Εταιρείας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 

μεταβίβασης ακινήτου. 
3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εταιρείας (πχ από ΓΕΜΗ) το οποίο αναφέρει ποια 

είναι τα μέλη εκπροσώπησης.  
4) Ποινικό μητρώο των εκπροσώπων μελών   
5) Πρόσφατο Γενικό πιστοποιητικό (πχ από ΓΕΜΗ) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 Ετικέτες για εκτυπωτή 

INTERMEC ή παρόμοιου σε ρολό Gloss 

Polyethelene "Intermec 300009674 127070-C 

Διαστάσεων 1Χ25mm (Συσκευασία 8 ρολών, 

2.768 τεμαχίων ανά ρολό) 

Αριθμός 

Συσκευασιών 

2   

2 Επικαλυπτικά ετικετών Library Label Protectors 

Eb 3086, 65x50mm για την προστασία των 

ετικετών ταξιθετικού αριθμού και barcodes των 

βιβλίων (Συσκευασία 1.000 τεμαχίων) 

Αριθμός 

Συσκευασιών 

50   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24 %  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :    

Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη της  διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης.    

  

                                                              Αθήνα………/………../2019  

                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση--Περιγραφή  

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τμήμα Εισαγωγής 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  8.578,32 €(ΜΕ ΦΠΑ) 

C.P.V.: 3019Ζ800-9   
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την: 

Προμήθεια ετικετών για θερμική εκτύπωση και αυτοκόλλητων διαφανειών από 

εξειδικευμένο προμηθευτή  

συνολικού προϋπολογισμού 8.578,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

H κατακύρωση της ανάθεσης Θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

H Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Φορέας της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένη να τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί οικονομικής διαχείρισης 

καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες των προμηθειών και υπηρεσιών. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες επικολλώνται στις ράχες των βιβλίων καθώς και στην εξωτερική 

επιφάνεια τωνCDs και εξυπηρετούν στην ορθή ταξιθέτηση και τον εύκολο εντοπισμό του υλικού 

στα ράφια, καθώς φέρουν εκτυπωμένο τον ταξιθετικό αριθμό. 

Επιπλέον, οι αυτοκόλλητες διαφάνειες (επικαλυπτικά ετικετών), επικολλώνται πάνω από τις 

προαναφερθείσες ετικέτες, με σκοπό αφενός να τις προστατεύουν και αφετέρου να αποτρέπουν 

την αποκόλλησή τους. H εκτύπωση των ετικετών, πραγματοποιείται από το Τμήμα Εισαγωγής με 

τη χρήση Θερμικού εκτυπωτή INTERMEC. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες, Θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Αυτοκόλλητες ετικέτες για Θερμική εκτύπωση από αντιόξινο χαρτί και αντιόξινη κόλλα με 

ουδέτερο pH (pH 7)  

• Η κόλλα θα πρέπει να είναι σταθερή και να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

• Δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στην μελάνη να τις διαπεράσει. 

• Η εκτύπωση θα πρέπει να παραμένει σταθερή, να είναι ανθεκτική στις γρατζουνιές και να 

μην ξεθωριάζει με την πάροδο του χρόνου 

Ο ανάδοχος οφείλει ενδεικτικά τα κάτωθι: 

• Να παραδώσει υλικό το οποίο να ανταποκρίνεται πλήρως στα χαρακτηριστικά 

που αναφέρθηκαν 

• Να προβεί σε δωρεάν αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού ή ακατάλληλου 

υλικού 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ 

1. Ετικέτες για εκτυπωτή 

INTERMEC ή παρόμοιου 

σε ρολό Gloss 

Polyethelene "Intermec 

300009674 127070-C 

Διαστάσεων 1Χ25mm 

(Συσκευασία 8 ρολών, 

2.768 τεμαχίων ανά 

ρολό) 

Αριθμός 

συσκευασιών 

2 714,00 1.428,00 

2. Επικαλυπτικά ετικετών 

Library Label Protectors 

Eb 3086, 65x50mm για 

την προστασία των 

ετικετών ταξιθετικού 

αριθμού και barcodes 

των βιβλίων 

(Συσκευασία 1.000 

τεμαχίων) 

Αριθμός 

συσκευασιών 

50 109,80 5.490,00 

  Σύνολο  6.918,00 

  Φ.Π.Α. 24% 1.660,32 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.578,32 

 
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος 
Ο Γενικός Διευθυντής 
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