
       

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά βιβλίων για 

τον εμπλουτισμό της, για το έτος 2017 με την διαδικασία  της συλλογής  προσφορών  και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές σύμφωνα με : 

1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4)Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5)Την 302 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 

για την προμήθεια και την με αρ. Α-691/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.. 

6)Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η προμήθεια αφορά: τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 09/06/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1. Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών γίνεται 

με την συμπλήρωση του παρεχόμενου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ( αρχείο 

entypo_prosforas.xls) και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Πληροφορίες δίνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΒΔΒ, Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 

46, Τ.Κ. 71201, τηλ. 2813409704  όλες  τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09:00 – 14:00. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 19.570,66 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6 %. 

Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας βιβλίων είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (τίτλο βιβλίου).  

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

Η απόλυτη τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως 

απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου, μετά από 

εισήγηση της Υπηρεσίας.  

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  
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