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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων laminate σε αντικατάσταση φθαρμένων δαπέδων με
επικάλυψη μοκέτας pvc., όπως αυτή περιγράφεται στο πρωτογενές αίτημα προς το
Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: 93ΜΔ46ΨΖΤΠ-6Υ4 & ΑΔΑΜ: 21REQ008619108 ) και στην
απόφαση έγκρισης Πρακτικό 4.1/28-05-2021 (ΑΔΑ: 91ΟΙ46ΨΖΤΠ-Α0Α και ΑΔΑΜ:
21REQ008730355), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και βάσει τεχνικών προδιαγραφών και εργασιών που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι.
Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα
(8.064,52) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή τα (10.000,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 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 2020ΣΕ54400030 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ» (ΠΚ 2017ΣΕ54400026) της ΣΑ Ε544, Α.Π. 51092 / 05-05-2021
με ΑΔΑ: 6ΗΨ146ΜΤΛΡ-ΦΝ7 .
Οι προσφορές κατατίθενται δια ζώσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο, στον 1ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής
Βιβλιοθήκης Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες – Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα στο
Γραφείο της Γραμματείας (Πρωτόκολλο) από 14-06-2021 μέχρι και 18-06-2021 και ώρα 11:00
η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Κάθε προσφορά θα
γίνει επί του συνόλου των προς προμήθεια ειδών και των εργασιών τοποθέτησης σύμφωνα
με Το Παράρτημα Ι. 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
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 (κάτοψη χώρου), να ενημερωθούν για

τεχνικές λεπτομέρειες, κλπ.
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 Ιστορική
Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια και αντικατάσταση των
υλικών είναι η Απευθείας Ανάθεση 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. Το κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 4412/2016 είναι
το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα
παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης
θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38.
Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο Αν. Προϊστάμενος της
Βιβλιοθήκης κος Χρήστος Κουλουρίδης (στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες τηλ.
2661038583). Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 18-06-2021 και ώρα 12:00, μπορούν
να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για
τους συμμετέχοντες στην απευθείας ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που
αναγράφονται στις προσφορές τους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων και με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες
οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση
Φόρου Προμηθειών Δημοσίου, 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως
Παρακράτηση Φόρου Εργασιών Δημοσίου 0,07% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου
ως Παρακράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων παρ.7
άρθρου 375 Ν.4412/16 και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.
Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
eΠΔΕ, με τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.
Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής
Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από την ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΩΒΙ.
Κέρκυρας.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης .
Ο Αν. Προϊστάμενος
Χρήστος Κουλουρίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εργασίες τοποθέτησης : CPV 45432000-4. Προμήθεια συνθετικών δαπέδων CPV 44112200-0
Οι απαραίτητες εργασίες θα περιλαμβάνουν :
 Μεταφορά των βιβλιοθηκών και των επίπλων των χώρων και η
επανατοποθέτησή τους με το πέρας των εργασιών
 Αφαίρεση του παλαιού δαπέδου και αποκομιδή των υλικών που θα
προκύψουν
 Εργασίες γεμίσματος δαπέδου υποστρώματος όπου διαπιστωθούν
ατέλειες, προσαρμογή φοράς των θυρών όπου απαιτηθεί
 Μεταφορά και τοποθέτηση νέου δαπέδου laminate με το κατάλληλο
ηχομονωτικό υπόστρωμα
 Αρμοί διαστολής περιμετρικά 8-12 mm
 Τοποθέτηση σοβατεπί ίδιας απόχρωσης με το δάπεδο πλάτους 6-8 cm
 Τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου (αρμοκάλυπτρο) στις πόρτες
Οι ελάχιστες προδιαγραφές του δαπέδου θα είναι:
 Πάχος 12-14 mm
 Πλάτος 16-20 cm
 Κατηγορία χρήσης 33 - AC5
 Αντιστατικό (<2kV)
 Βραδύκαυστο (Cfl-s1)
 Υπόστρωμα αδιάβροχο, ηχομονωτικό πάχους 2,5-3 mm
 Οικολογικό, ανθεκτικό σε μεγάλη πίεση, μεγάλη αντοχή σε σκληρή
χρήση, προστασία UV για αναλλοίωτα χρώματα, επίσης δεν θα περιέχει
PVC, διοξίνες ή οποιαδήποτε άλλη ουσία επιβλαβή στην υγεία.
Τα προς τοποθέτηση τετραγωνικά μέτρα υπολογίζονται σε περίπου 100- 130 τμ. Για την
ακριβή επιμέτρηση και αυτοψία των προς τοποθέτηση χώρων της Βιβλιοθήκης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη Δευτέρα – Παρασκευή 8.3014.30.
Πριν την έναρξη των εργασιών, θα κατατεθεί δειγματολόγιο προς επιλογή της ποιότητας και
του χρώματος του δαπέδου.
Όλα τα είδη θα φέρουν σήμανση CE. Τα είδη θα προσκομίζονται επιτόπου
συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία από το εργοστάσιο παραγωγής, οι οποίες θα
φέρουν και ετικέτες αναγραφής των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα εντός 2 ημερών τυχόν ελαττωματικά
είδη.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης προμήθειας και του Παραρτήματος Ι με (Αρ. Πρωτ. 97/11-6-2021),
υποβάλλω την παρούσα προσφορά η οποία ισχύει για …… ημέρες και δηλώνω ότι αποδέχομαι τα
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη αναλαμβάνοντας της εκτέλεση της προμήθειας των υλικών
και των εργασιών με τις ακόλουθες τιμές :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Δάπεδο laminate
Υλικό επίστρωσης
Σοβατεπί
Αρμοκάλυπτρα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

2

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ανα τ.μ.

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

…/…/2021

Ο προσφέρων

