
                            
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                     Βέροια, 12/6/2019 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ            Αρ. πρωτ.: 271 
ΕΛΛΗΣ 8 TK 59132 
Α.Φ.Μ. 090096898 
Πληροφορίες : Αντώνης Γκαλίτσιος 
Τηλέφωνο : 23310-24494 & Fax 23310-24600 
Email info@libver.gr  
  
              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ 

Προϋπολογισμός: 23.560 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  

Είδος διαγωνισμού: απευθείας ανάθεση  

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 22-06-2019 

Έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης: θα βαρύνουν τον προμηθευτή και ανάδοχο του έργου.  

Τα τιμολόγια θα κόβονται στα στοιχεία της βιβλιοθήκης.  

Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και υποχρεούται να προσκομίσει  

στη Βιβλιοθήκη αριθμό λογαριασμού Τράπεζας και ΙΒΑΝ για την αποπληρωμή των τιμολογίων. 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

                      3 συγκροτήματα κυλιόμενων (κινητών) αρχειοθηκών. Αναλυτικότερα:  

                        α) -2ο υπόγειο του κτιρίου της ΔΚΒΒ: (βλ. συνημμένο pdf: ΚΑΤΟΨΗ -2ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αριστερά) 

 7 συστοιχίες διπλής όψης διαστάσεων (ΠχΜχΥ): 0,70χ2,50χ2,30μ. 

 6 χώροι τοποθέτησης βιβλίων δηλ. 7 ράφια καθ’ ύψος (σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται η 

οροφή και η βάση της κάθε συστοιχίας) 

 μεταθετός διάδρομος μεταξύ των συστοιχιών πλάτους 0,70μ. 

 σιδηροτροχιές (ράγες): 2 τεμ. Μήκους 5,60 μ. εκάστη.      

                                                          

             β) -2ο υπόγειο του κτιρίου της ΔΚΒΒ: (βλ. συνημμένο pdf: ΚΑΤΟΨΗ -2ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ δεξιά) 

 4 συστοιχίες διπλής όψης διαστάσεων (ΠχΜχΥ): 0,70χ2,20χ2,50μ. 

 7 χώροι τοποθέτησης βιβλίων δηλ. 8 ράφια καθ’ ύψος (σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται   

                η οροφή και η βάση της κάθε συστοιχίας) 
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 μεταθετός διάδρομος μεταξύ των συστοιχιών πλάτους 0,70μ. 

 σιδηροτροχιές (ράγες): 2 τεμ. 3,50μ. εκάστη 

 

           γ) -2ο υπόγειο του κτιρίου της ΔΚΒΒ: (βλ. συνημμένο pdf: ΚΑΤΟΨΗ -2ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ δεξιά) 

 3 συστοιχίες διπλής όψης διαστάσεων (ΠχΜχΥ): 0,70χ2,50χ2,50μ. 

 7 χώροι τοποθέτησης βιβλίων δηλ. 8 ράφια καθ’ ύψος (σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται η 

οροφή και η βάση της κάθε συστοιχίας)  

 μεταθετός διάδρομος μεταξύ των συστοιχιών πλάτους 0,70μ. 

 σιδηροτροχιές (ράγες): 2 τεμ. 2,80μ. εκάστη 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. Σιδηροτροχιές: θα καλύπτονται αμφίπλευρα με μεταλλική ράμπα. 

2. Μηχανισμός ακινητοποίησης των κινητών συστοιχιών: τοποθετείται επί του χειροστροφάλου 

για την ασφάλεια μετακίνησης εντός των διαδρόμων. 

3. Συστοιχίες: όλες θα είναι κινητές και στην διάσταση των 2,00μ. θα είναι ανοικτές αμφίπλευρα. 

4. Ράφια: Στην κάθε συστοιχία πλάτους 0,70μ. θα υπάρχουν 2 ανεξάρτητα ράφια των 0,35μ. ώστε 

να μπορούν να μετακινούνται ανεξάρτητα καθ’ ύψος με μεταλλική πλάτη ύψους 10εκ. στο 

καθένα. Η μετακίνηση των ραφιών στην επιθυμητή θέση θα γίνεται χωρίς να απαιτούνται βίδες 

και  εργαλεία. 

5. Κάθετα πλευρικά πλαίσια στη διάσταση των 0,70μ.: Τα ακραία θα είναι κλειστού τύπου καθ’ 

όλο το ύψος και πλάτος τους για την αποφυγή πτώσης των αντικειμένων στο πρόσθιο δε θα 

είναι προσαρμοσμένος ο χειροστρόφαλος, το πλαίσιο για τις ετικέτες καθώς και το κουμπί 

ακινητοποίησης, ενώ τα ενδιάμεσα θα είναι ανοικτού τύπου. 

 

6. Χιαστί σύνδεσμοι: Όπου απαιτούνται (πλάτη μεταξύ των ραφιών, στο ενδιάμεσο πλαίσιο της 

κάθε συστοιχίας) προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η ευστάθεια της κατασκευής και η 

ασφάλεια των χρηστών.  

7. Βαφή: όλα τα εξαρτήματα των κινητών συστοιχιών θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν: 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία να προκύπτουν οι διαχειριστές της 

οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου για τον έλεγχο των λόγων 

αποκλεισμού(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 80 και τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16) 
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 Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

 

1. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν 

επιτρέπεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικότερα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης θα αποκλείονται.  

 

2.   Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στη διαδικασία πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά 

ISO, που θα βρίσκεται σε ισχύ, και συγκεκριμένα: 

 Οι κατασκευάστριες εταιρείες κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή 

ελλείψει αυτού ISO 9001:2008 και το Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 

14001:2004. 

 Οι προμηθεύτριες εταιρείες κατά το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή 

ελλείψει αυτού ISO 9001:2008 

 

2. Το σύστημα κινητών αρχειοθηκών θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση καλής 

λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει και έγγραφη εγγύηση εξασφάλισης όμοιων ανταλλακτικών 

για 10 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συστήματος. 

3. Γενικά τα υλικά που θα  χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η 

κατασκευή τους θα είναι στέρεη και ανθεκτική, χωρίς κατασκευαστικές ατέλειες ή κακοτεχνίες, 

ακόμα και στα αφανή μέρη. Τα υλικά θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν πρώτες ύλες που έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν προβλήματα υγείας. 

4. Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί  από έμπειρο τεχνικό προσωπικό υπό την επίβλεψη του 

αναδόχου, το οποίο θα είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Κάθε ζημιά που 
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θα προκληθεί από το προσωπικό του κατά τις εργασίες τοποθέτησης θα αποκατασταθεί αμέσως 

με δαπάνες του αναδόχου. 

5. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί  τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του 

αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά 

στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 

από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια της διαδικασίας και 

την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Βέροιας. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. πράξη  21η-5ο/11-06-2019 του Εφορευτικού 

Συμβουλίου της βιβλιοθήκης. 

Παρακαλούμε να μας στείλετε την προσφορά  σας με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@libver.gr  καθώς 

και σε έντυπη μορφή με το ταχυδρομείο, στην οποία θα αναφέρονται: 

1. Η οικονομική προσφορά  

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης και μετά 

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω  

 

 

Ο Διευθυντής της Δ.Κ.Β.Βέροιας 

 

Αντώνης Γκαλίτσιος 

  

 

*Συνημμένα κατόψεις των χώρων που θα τοποθετηθούν οι κινητές αρχειοθήκες 
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