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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε 

αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της, για το έτος 2021 με την διαδικασία  της 

συλλογής  προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν  σχετικές 

κλειστές  προσφορές σύμφωνα με :  

1) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»]…..».  

2) Τις διατάξεις των άρθρ. 54-118 του ν. 4416/2016, όπως ισχύουν σήμερα. 

3) Τις διατάξεις των άρθρ. 200επ. του ν.4412/2016 Περί εκτέλεσης συμβάσεων 

προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

5) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα. 

6) Τη με αριθμ. 17810/26.02.2021 Απόφαση Δημάρχου (σε ορθή επανάληψη) περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του συνόλου των εγγράφων, 

βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, περιλήψεων κ.ά.) σε συνδ. με τις με αρ. πρωτ. 

86247/5.9.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη 

και τη με αρ. πρωτ. 86763/6.9.2019 εξουσιοδότηση για την υποβολή τεκμηριωμένου 

Αιτήματος Διατάκτη. 

7) Τη με αρ.πρωτ. 12947/12-02-2021 εισήγηση πρωτογενούς αιτήματος προς τη Διεύθυνση για 

την ως άνω προμήθεια, που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 21REQ008137491 2021-

02-12 . 

8) Το με αρ.πρωτ. 13972/16-02-2021  Τεκμηριωμένο αίτημα προς την Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων, που αφορά 

στην έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης-Διάθεση Πίστωσης για την ως άνω προμήθεια. 
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9) Τη με αρ. A-639 Α.Α.Υ. με αρ.πρωτ. 18844/1-3-2021 με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, 

δεσμεύεται και διατίθεται η πίστωση.   

10) Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.  

 Η προμήθεια αφορά: στον εμπλουτισμό και την ανανέωση των βιβλίων 

των Τμημάτων Δανειστικού και Μη Δανειστικού Βιβλιοθήκης. 

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 07.04.2021 και ώρα 

14:00  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 4 παρ. 2 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

  Πληροφορίες δίνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΒΔΒ, 

Πλατεία Ελ.Βενιζέλου Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813409704 και 2813409711  όλες  τις 

εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09:00 – 14:00, email : fragkaki-k@heraklion.gr.  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 

19556,60 €  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.  

Οι αναθέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος 

εγγράφου διατάξεις και αποφάσεις και η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με 

απόφαση Δημάρχου. 
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