
 

 

 

        

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ PORTAL ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΑΘΖΝΑΗΩΝ 

 
Αρ. Πρωη.: 249235/10-11-20 
                        

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

Γ Ζ ΜΟ  ΑΘ ΖΝΑΗ Ω Ν 

Γ Δ Ν Η Κ Ζ  Γ / Ν  Ζ  Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ω Ν  

Γ/ΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & ΑΠΟΘΖΚΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΤΝΑΨΖ 

ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

Σασ. Γ/νζη: Κυν/νος Παλαιολψγος 9 
Σασ. Κϊδικαρ::104 38 

Πληποθοπίερ: Νικολψπη Ιοςλία. 

Σηλέθυνο: 213 20 82 910  
Φαξ:210-52.28.464 

Ηλ. Σασ/μείο: i.nikolori@athens.gr 

           Βαθμψρ Αζθάλειαρ:  Αδιαβάθμηηο 
            Βαθμψρ Πποηεπαιψηηηαρ: Κανονικψρ 

            Υπψνορ Γιαηήπηζηρ: 5εηία 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2021-

2022 ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Γ/ΝΗ ΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ. 

CPV:79971200-3 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ: Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

24.532,16 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 24%  

 

ΠΡΟ:  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο Γήμορ Αθηναίυν πποηίθεηαι να πποβεί ζηην παποσή ςπηπεζίαρ βιβλιοδεηήζευν για ηα έηη 2021-2022,για 

ηιρ ανάγκερ ηηρ Γ/νζηρ Αζηικήρ , ζωμθυνα με ηην ςπ’ απ. ππυη. 242707/02/11/2020 (ΑΓΑ: ΦΧ8ΚΧ6Μ-

2) Απψθαζη Γημάπσος, με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 και 

ηην πεπ.31 ηος άπθπος 2. 

 
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η ανάθεζη θα γίνει με βάζη ηην ζςμθέποςζα οικονομικψηεπη πποζθοπά, αποκλειζηικά 

βάζει ηιμήρ. 

 
Ο ενδεικηικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ ανυηέπυ ανάθεζηρ,  αναθοπικά με ηιρ βιβλιοδεηήζειρ για ηα έηη 2021-

2022, για ηιρ Τποσπευηικέρ βιβλιοδεηήζειρ ηηρ Γ/νζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 

24.381,38€ (ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ 

ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ) ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24% ηο οποίο καηανέμεηαι υρ εξήρ: 12.266,08 για ηο οικ. 
έηορ 2021 και  12.266,08 για ηο οικονομικψ έηορ 2022.  

 

Καηψπιν αςηϊν πποζκαλοωνηαι οι ενδιαθεπψμενοι οικονομικοί θοπείρ πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ανάλογα, 
όπως ςποβάλλοσν προζθορές, έυρ ηην  Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00π.μ., είηε 

ιδιοσείπυρ, είηε με ηασςμεηαθοπά – courier, είηε με ζςζηημένη επιζηολή ζηην Γ/νζη Ππομηθειϊν & 

Αποθηκϊν – Σμήμα Γιαδικαζιϊν ωνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Γήμος Αθηναίυν (Κυν/νος 

Παλαιολψγος 9, Αθήνα 1
ορ

 ψποθορ ςπψτη καρ Νικολψπη), είηε με καηάθεζή ηοςρ ζηο ππυηψκολλο ηος 
Γήμος Αθηναίυν (Λιοζίυν 22, 2

ορ
 ψποθορ, με αναθοπά ζηα ζηοισεία ηηρ παποωζαρ διαδικαζίαρ), ζε 

ζθπαγιζμένο θάκελο, ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει ηα εξήρ: 

 
1. Τπεύθσνη Γήλωζη ηος ν.1599/1986 (Α'75), ζηην οποία θα δηλϊνεηαι ψηι ο οικονομικψρ θοπέαρ: 

1.Α  Γεν βρίζκεηαι ζε μία από ηις καηαζηάζεις ηων άρθρων 73 & 74 ηοσ Ν.4412/2016. 

1.Β Γεν έτει εκδοθεί ζε βάρος ηοσ απόθαζη αποκλειζμού, ζύμθωνα με ηο άρθρο 74 ηοσ ν. 4412/2016. 

1.Γ Γεν έτει αθεηήζει ηις σποτρεώζεις ποσ προβλέπονηαι ζηην παρ. 2 ηοσ άρθροσ 18 ηοσ ν. 4412/2016 
1.Γ Έλαβε πλήρη γνώζη ηης Τετνικής Περιγραθής και ηης Σσγγραθής Υποτρεώζεων ηης αρμόδιας σπηρεζίας 

και ηις αποδέτεηαι ανεπιθύλακηα. 

1.Δ Η ζσμμεηοτή ηοσ δε δημιοσργεί καηάζηαζη ζύγκροσζης ζσμθερόνηων καηά ηα ειδικόηερα προβλεπόμενα 
ζηο άρθρο 24 ηοσ ν.4412/2016. 

1.ΣΤ Δίναι εγγεγραμμένος ζηο ................................... Δπιμεληηήριο …………….. 



 

 

 

2.Τπέσθσνη δήλωζη ηος Ππομηθεςηή ψηι ηα πποζθεπψμενα είδη πληποων απολωηυρ ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ . 

3. Σετνική προζθορά η οποία θα ππέπει να καλωπηει ψλερ ηιρ απαιηήζειρ και ηιρ πποδιαγπαθέρ πος έσοςν 
ηεθεί απψ ηην αιηοωζα ςπηπεζία ζηα ένηςπα ηηρ «Σεσνικήρ Μελέηηρ» ηηρ παποωζαρ, πεπιγπάθονηαρ 

ακπιβϊρ πϊρ οι ζςγκεκπιμένερ απαιηήζειρ και πποδιαγπαθέρ πληποωνηαι. Πεπιλαμβάνει ιδίυρ ηα έγγπαθα 

και δικαιολογηηικά πος ηεκμηπιϊνοςν ηα ζηοισεία αςηά, , και μια ζωνηομη πεπιγπαθή ηηρ επισείπηζηρ ηος 
ζςμμεηέσυν, θα πεπιγπάθονηαι ηα πποφψνηα πος πποζθέπει και θα πποζκομίζει ηα απαπαίηηηα ηεσνικά 

θςλλάδια  (brochures) ππορ ηεκμηπίυζη ηηρ καηαλληλψηηηαρ ηυν πποφψνηυν ζωμθυνα με ηα αναλςηικϊρ 

αναθεπψμενα ζηο υρ άνυ ένηςπο.  

Και 
4.Οικονομική Προζθορά . 

Σο δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ηυν οικονομικϊν θοπέυν κπίνεηαι καηά ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ, καηά ηην 

ςποβολή ηυν δικαιολογηηικϊν καηακωπυζηρ απψ ηον Πποζυπινψ Ανάδοσο και καηά ηη ζωνατη ηηρ 
ζωμβαζηρ. Ο Πποζυπινψρ Ανάδοσορ, μεηά απψ αποζηολή ζσεηικήρ ππψζκληζηρ, θα ππέπει να πποζκομίζει 

ηα εξήρ δικαιολογηηικά: Νομιμοποιηηικά έγγπαθα (ηα αποδεικηικά έγγπαθα απψ ηα οποία να πποκωπηοςν 

αθενψρ η νψμιμη ζωζηαζη και λειηοςπγία ηος οικονομικοω θοπέα και αθεηέπος οι νψμιμοι εκππψζυποί ηος, 

οι οποίοι και ηον δεζμεωοςν με ηην ςπογπαθή ηοςρ), Απψζπαζμα ποινικοω μηηπϊος, Πιζηοποιηηικά 
θοπολογικήρ και αζθαλιζηικήρ (κωπιαρ και επικοςπικήρ) ενημεπψηηηαρ, Πιζηοποιηηικψ εγγπαθήρ ζε ένα απψ 

ηα επαγγελμαηικά ή εμποπικά μηηπϊα, Πιζηοποιηηικψ πος εκδίδεηαι απψ ηην απμψδια δικαζηική ή 

διοικηηική απσή ηηρ οικείαρ σϊπαρ, ψηι δεν ηελεί ςπψ πηϊσεςζη ή έσει ςπασθεί ζε διαδικαζία εξςγίανζηρ ή 
ειδικήρ εκκαθάπιζηρ ή ηελεί ςπψ αναγκαζηική διασείπιζη απψ εκκαθαπιζηή ή απψ ηο δικαζηήπιο ή έσει 

ςπασθεί ζε διαδικαζία πηυσεςηικοω ζςμβιβαζμοω ή έσει αναζηείλει ηιρ επισειπημαηικέρ ηος δπαζηηπιψηηηερ 

ή εάν βπίζκεηαι ζε οποιαδήποηε ανάλογη καηάζηαζη πποκωπηοςζα απψ παπψμοια διαδικαζία, 
πποβλεπψμενη ζε εθνικέρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ ηηρ σϊπαρ εγκαηάζηαζήρ ηος. 

  

 Πληποθοπίερ και διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηιρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, μποποων να λάβοςν οι 

ενδιαθεπψμενοι απψ ηην Γ/νζη Αποκένηπυζηρ & Γιοίκηζηρ, Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ & 

Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ   ηος Γήμος Αθηναίυν, κορ Π. Παπαδάκηρ, Σηλ: 210 - 5277566, καηά ηιρ 

επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ, email: p.papadakis@athens.gr .  

 Πληποθοπίερ για ηην παπαπάνυ διαδικαζία μποποων να λάβοςν οι ενδιαθεπψμενοι απψ ηη Γ/νζη 

Ππομηθειϊν & Αποθηκϊν, Σμήμα Γιαδικαζιϊν ωνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν, Κυν/νος Παλαιολψγος 
9, κα Ιοςλία Νικολψπη, ηηλ.: 213-2082910, email: i.nikolori@athens.gr  

Η παποωζα θα είναι διαθέζιμη ζηον ιζηψηοπο ηος Γήμος Αθηναίυν http://www.cityofathens.gr. 
ςνημμένα:  

 

1. Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ- Δνδεικηικψρ Πποχπολογιζμψρ 

2. ςγγπαθή Τποσπεϊζευν 
3. Πποχπολογιζμψρ πποζθοπάρ 

4. Σεσνική Έκθεζη 

 

                                                   
                                                                      

Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 

       ΗΩΑΝΝΖ  ΒΑΚΟΤΝΣΟΤΕΖ  
 
 

 
   ΚΟΗΝ: 

1. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γημάπσος  

2. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γενικοω Γπαμμαηέα 

3. Γενική Γ/νζη Οικονομικϊν 

4. Γ/νζη Αποκένηπυζηρ & Γιοίκηζηρ, Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ   

5. Γ/νζη Ππομηθειϊν & Αποθηκϊν - Σμήμα Γιαδικαζιϊν ωνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν 
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