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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Γενικός Διευθυντής της  «ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με τίτλο : “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 36 ΜΗΝΩΝ ”, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής  , σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

- Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
«ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.», - Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 364 Τ.Κ.-Πόλη:17674 Καλλιθέα 
.Τηλ: 2130999816,Ιστοσελίδα: https://www.nlg.gr/ 

- Κωδικός CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. 

-Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της αρ.πρωτ: 2306/27-05-2021 διακήρυξης, και συμπληρωματικά 
έγγραφα θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις: https://www.nlg.gr/ και 
www.promitheus.gov.gr. 
-Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
-Φορέας Χρηματοδότησης:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος. 
 -Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την επόμενη της 
υπογραφής της σύμβασης. 
-Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και τη μελέτη.  
.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
-Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
-Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,και Α/Α 
Συστήματος :105571.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η  13-06-2021 και ώρα 23:59μμ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η 
Ελληνική.-Αρμόδιος για περισσότερες πληροφορίες: Αναστασία Μέριανου, M.Θανασού / amerianou@nlg.gr, 
thanasou@nlg.gr, τηλέφωνο: 2130999814, 2130999942 
 

                                         Ο Γενικός Διευθυντής 
 
 

  της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
      Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 
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