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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εξωτερικών επιγραφών και 

πινακίδων για το κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και 

αναδιαμόρφωση εξωτερικών πινακίδων για το κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς 

όπως περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ. 286/3-6-2021 πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό 

Συμβούλιο (ΑΔΑ: 9ΑΠΛ46ΨΖΤΟ-ΗΡΜ & ΑΔΑΜ: 21REQ008227952) και στην απόφαση Πρακτικό 7ο 

Θέμα 45o/3-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΒ646ΨΖΤΟ-Σ34 και ΑΔΑΜ: 21REQ008718490), με κριτήριο κατακύρωσης 

την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στο Παράρτημα I. 

Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια 

εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννιά λεπτά (1.774,19 €) χωρίς ΦΠΑ ή τα δύο χιλιάδες διακόσια 

ευρώ (2.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 

του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400023— και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΗΣ (πκ 2017ΣΕ54400009 

& 2017ΣΕ54400042) της ΣΑΕ 544, της 5/5/2021, ΑΔΑ 6ΗΨ146ΜΤΛΡ-ΦΝ7 του ΠΔΕ 2021 με ΑΠ 

51092/5-5-2021. 

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας για τις παραπάνω εργασίες έχει προσφύγει στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το 

οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00∈ 

ισχύουν τα παραπάνω. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής. 

Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του παραπάνω 

νόμου. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησής τους στη 

Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να 

προκύπτει ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 



Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές 

του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από την Υπηρεσία.  

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε 

περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την 

παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.  

 

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προσφερόμενου είδους χωρίς ΦΠΑ καθώς και το 

γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο φόρος προμηθευτών  8% 

καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

Κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 

πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 

προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής 

προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η 

προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με 

νεότερη πρόσκλησή της.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν την κατάθεση της προσφοράς να επισκεφθούν τη 

Βιβλιοθήκη ώστε να καταγράψουν τα ακριβή μέτρα, να ενημερωθούν για λοιπές τεχνικές και 

σχεδιαστικές λεπτομέρειες (γραφιστικό σχέδιο κλπ). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθειών Δημοσίου,  

0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. 

Η παράδοση και τοποθέτηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες 

του Αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.  

Σας προσκαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (http://vivl-

kilkis.kil.sch.gr).  

      

                                                                                                          Η Προϊσταμένη  

 

 

                                                                                                   Βαλσάμω Μανιουρά 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες – CPV: 31523000-8  

Ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

 

 
 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Α Φωτεινές επιγραφές   

Α1  Ποσότητα 2  

Α2  Διαστάσεις 180 Χ 80 εκ.  

Α3  Επιτοίχια μονής όψης ΝΑΙ  

Α4  Φωτιζόμενη  ΝΑΙ (Φωτισμός LED)  

Α5  Πλαίσιο αλουμινίου ΝΑΙ  

Α6  Πάχος ≈13 εκ.  

Α7  Υλικό επιφάνειας Plexiglass  

Α8  Τύπος αυτοκόλλητου Βινύλιο μεγάλης διάρκειας  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Β Πινακίδα   

Β1  Ποσότητα 1  

Β2  Διαστάσεις 180 Χ 60 εκ.  

Β3  Επιτοίχια μονής όψης ΝΑΙ  

Β4  Υλικό επιφάνειας Αλουμίνιο  

Β5  Πάχος επιφάνειας ≈1 χιλ.  

Β6  Τύπος αυτοκόλλητου Βινύλιο μεγάλης διάρκειας  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γ Φωτεινή επιγραφή σε ήδη υπάρχον 

πλαίσιο 
 

 

Γ1  Ποσότητα 1  

Γ2  Διαστάσεις 130 Χ 100 εκ.  



 

 

Γ3  Επιτοίχια μονής όψης ΝΑΙ  

Γ4  Φωτιζόμενη  ΝΑΙ (Φωτισμός LED)  

Γ5  Υλικό επιφάνειας Plexiglass  

Γ6  Τύπος αυτοκόλλητου Βινύλιο μεγάλης διάρκειας  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης προμήθειας και του Παραρτήματος I (Αρ. Πρωτ. 149/7-6-2021), υποβάλλω 

την παρούσα προσφορά η οποία ισχύει για …….. ημέρες και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Α Φωτεινές επιγραφές 180Χ80 
2    

Β Πινακίδα 180Χ60 
1    

Γ 
Φωτεινή επιγραφή σε ήδη υπάρχον πλαίσιο 

130Χ100 1    

    Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

    ΦΠΑ 24%  

    Σύνολο με ΦΠΑ:  
 

…./…../2021 

Ο Προσφέρων                      

 


