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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 19-09-2018
Αρ. Πρωτ. : 666

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
και εισαγωγής εγγραφών ηλεκτρονικού καταλόγου – Αναδρομική καταλογογράφηση

Σύμφωνα με την αριθμ. 36η – 2ο /26-07-2018 (ΑΔΑ: 693Γ46ΨΖΥΥ-2ΦΒ) πράξη του
Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη για επεξεργασία του υλικού της βιβλιοθήκης, καθώς και τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) όπως έχουν
κατανεμηθεί ανά ΣΑΕ, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και εισαγωγή
εγγραφών ηλεκτρονικού καταλόγου. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πιο συμφέρουσα για
την Υπηρεσία προσφορά.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια και εισαγωγή πέντε χιλιάδων (5.000) ηλεκτρονικών
εγγραφών στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας –
αναδρομική καταλογογράφηση, καθώς και διορθώσεις –επιμέλεια στα ευρετήρια
συγγραφέων, θεμάτων και τίτλων του καταλόγου. Η μορφή των εγγραφών που θα
παραδοθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους βιβλιοθηκονομικούς κανόνες
καταλογογράφησης και ταξινόμησης που ακολουθεί η βιβλιοθήκη και να είναι συμβατές με
το πρόγραμμα καταλογογράφησης V-Smart.
Με την κατακύρωση, θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάμεσα στη βιβλιοθήκη και τον
προμηθευτή

1. Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη αυτή δεν θα ξεπερνά το ποσό των 12.096,77 € +
2.903,23€ ΦΠΑ=15.000,00 € και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων οικ. έτους 2018, έργο 2017ΣΕ54400003 «Προμήθεια υλικοτεχνικός &
επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών & αρχειακού υλικού για τη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας» (ΠΚ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)
ΚΑΕ 9499γ, αρχική ΣΑΕ 544 ΠΔΕ 2018 με ΑΠ 78248/18-07-2018 και ΑΔΑ: Ω762465ΧΙ8ΕΗΓ.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
είναι παραλήπτης του Βραβείου
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 2010»
του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη με
οποιονδήποτε τρόπο (επί τόπου κατάθεση, courier, συστημένα ή ηλεκτρονικά), αλλά με δική
τους αποκλειστική ευθύνη εως την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 .π.μ. Επί του
φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος και η ένδειξη
«Προσφορά για την απευθείας ανάθεση αγοράς και εισαγωγής εγγραφών ηλεκτρονικού
καταλόγου στη Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκης Βέροιας».
Στον φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, θα εμπεριέχονται:
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 ΙΑ.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. γ, παρ. 2 του άρθρου80 του Ν. 4412/2016).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (περ. β, παρ. 2 του άρθρου 0 του Ν. 4412/2016)
4. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)
5. Πιστοποιημένη πρωτότυπη καταλογογράφηση περισσότερων από

200.000

εγγραφές. Η πιστοποίηση προκύπτει από κατάθεση πρακτικού παραλαβής,
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή κατάθεσης της σύμβασης ανάθεσης.
6. Οικονομική προσφορά σε χωριστό φάκελο.
7. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ. , ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζόμενου).
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