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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση  

«Προμήθειας βιβλίων αξίας  20.140,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6η-2ο/01-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΚΧ46ΨΖΥΥ-ΜΓΜ) Πράξη του 

Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη αγοράς βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής των Κινητών της 

Μονάδων καθώς και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  (Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων), όπως έχουν κατανεμηθεί ανά ΣΑΕ, αποφασίσθηκε η απευθείας 

ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πιο συμφέρουσα για 

την Υπηρεσία οικονομική προσφορά.  

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ονομαστική τιμή του κάθε βιβλίου 

χωρίς έκπτωση, το ποσοστό της έκπτωσης και μετά την τελική τιμή. Οι προσφορές θα πρέπει 

να παρουσιαστούν στα ηλεκτρονικά (Excel) και έντυπα λογιστικά φύλλα που θα βρείτε 

συνημμένα. Χειρόγραφη προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα 

γίνει με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση. 

Με την κατακύρωση, θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τον 

προμηθευτή.  

Η τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι 

χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (20.140,00 €). Η πληρωμή θα γίνει μέσω του έργου  ΠΔΕ οικ. 

έτους 2019, ΣΑΕ2017ΣΕ54400057  «Προμήθεια, διαμόρφωση, εξοπλισμός, επισκευή, 

συντήρηση βιβλιοαυτοκινήτων για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας» (Π.Κ. 

2014ΣΕ54400005 & 1997ΣΕ04400000) ΚΑΕ 9499α,  με βάση τιμολόγιο του προμηθευτή και 

μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών & εργασιών της Υπηρεσίας.  

ΑΔΑ: ΨΨ3246ΨΖΥΥ-ΥΤ3
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Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 

(προσθέσει/αφαιρέσει) τη λίστα με τα βιβλία καθώς και τον αριθμό αντιτύπων  μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης από τον τελικό ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Υποχρεούται να δώσει 

στη ΔΚΒΒ, Τράπεζα, ΙΒΑΝ λογαριασμού,  όνομα και ΑΔΤ  δικαιούχου για την αποπληρωμή 

των τιμολογίων. 

Η παράδοση  των βιβλίων θα γίνει στο κτίριο της βιβλιοθήκης, Έλλης 8 Βέροια. Τα 

έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση info@libver.gr  έως την Τρίτη 12-03-2019 και ώρα 10:00 π.μ.  Μαζί με την 

προσφορά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου (περ.α, παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016), 

2. Φορολογική ενημερότητα (περ.β, παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016), 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (περ.β, παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016), 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης. 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Κ.Β. Βέροιας 

 

Αντώνης Γκαλίτσιος 
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