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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βιβλιοδεσία του ημερήσιου περιοδικού τοπικού 

τύπου της Δράμας και έντυπης μορφής, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 

2017 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε βιβλιοδεσία του ημερήσιου 

περιοδικού τοπικού τύπου της Δράμας και έντυπης μορφής, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να 

υποβάλλει εγγράφως την προσφορά του.  

 

 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 6.000 ευρώ με ΦΠΑ.  

 Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά σε συνάρτηση με την ποιότητα των προσφερόμενων 

προϊόντων 

 Μαζί με την προσφορά απαιτείται και η προσκόμιση δείγματος του τελικού προϊόντος  

 Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση 

 Το τιμολόγιο θα έχει κράτηση 8% επί του καθαρού ποσού και επίσης 0,10 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

συν οι λοιπές κρατήσεις του ΕΑΑΔΗΣΥ 

 Θα υπογραφεί σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα 

αφορούν τη βιβλιοδεσία των εφημερίδων, η οποία θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα αναφερθέντα της σύμβασης, η προσφορά απορρίπτεται και 

λύεται η σύμβαση 

 Σε περίπτωση που υπάρξει φθορά του βιβλιοδετούμενου υλικού ή κακοτεχνία στη βιβλιοδεσία, 

ο υπεύθυνος βιβλιοδέτης οφείλει είτε να αποζημιώσει τη Βιβλιοθήκη είτε να αναλάβει την 

επιδιόρθωση, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνουν οι νομικές 

υπηρεσίες του δημοσίου 

 Μαζί με την προσφορά απαιτείται και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου 

ότι αποδέχεται πλήρως τη συμμόρφωση του με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές 

 Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις αγορές μέσω 

ΠΔΕ 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη βιβλιοδεσία των εφημερίδων είναι οι εξής: 
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        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

1) Θα δοθεί τιμή μαζί με ΦΠΑ για όλους τους τύπους των εφημερίδων, δηλ. για τα σχήματα των 

εφημερίδων, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 37εκ., 40-43 εκ., 58 εκ., 62 εκ. και δεν θα υπάρξει 

παρέκκλιση στην τιμή, κατόπιν της δοθείσας προσφοράς 

2) Η Βιβλιοθήκη θα ορίσει τον αριθμό των τόμων που θα δημιουργηθούν, ανάλογα με τις οικονομικές 

της δυνατότητες και θα καθορίσει τα τεύχη που θα βιβλιοδετηθούν σε κάθε τόμο 

3) Οι τόμοι που θα δημιουργηθούν θα έχουν τη δομή των προηγούμενων βιβλιοδετούμενων τόμων, 

ώστε να υπάρχει συνέχεια στη βιβλιοδεσία του τμήματος εφημερίδων – περιοδικών και το πάχος 

του κάθε τόμου, θα καθοριστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα ορίσει ο υπεύθυνος της 

βιβλιοθήκης 

4) Ο βιβλιοδέτης θα παραλάβει υπόδειγμα των τόμων για κάθε εφημερίδα και θα ολοκληρώσει τη 

βιβλιοδεσία σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα 

5) Κάθε βιβλιοδετούμενος τόμος θα περιέχει στη ράχη τα στοιχεία που θα ορίσει η Βιβλιοθήκη ότι 

απαιτούνται, όπως ο τίτλος της εφημερίδας, τα τεύχη που περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που 

καλύπτει.  

6) Για εφημερίδες μικρού σχήματος, για τη βιβλιοδεσία (κάλυμμα) θα απαιτηθεί η χρήση λινού 

ολλανδικού πανιού τύπου buckram με ετικέτα, ενώ  στη ράχη του τόμου η ετικέτα δεν θα είναι 

πλαστική, αλλά από ολλανδικό πανί. Για τις εφημερίδες μεγάλου σχήματος, όλη η βιβλιοδεσία θα 

είναι ενισχυμένη με ολλανδικό πανί τύπου buckram 

7) Το χρύσωμα στη ράχη των τόμων θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δώσει η βιβλιοθήκη 

8) Απαγορεύεται η χρήση ξυλόκολλας καθώς και πλαστικής κόλλας  

9) Το πανί που θα χρησιμοποιηθεί για τη βιβλιοδεσία δεν πρέπει να είναι πλαστικό και δεν πρέπει να 

είναι τσέχικης προέλευσης, αλλά ολλανδικό πανί buckram, που θα διαθέτει ISO 

10) Δεν επιτρέπεται η χρήση κοψίματος στη ράχη του τόμου ούτε με μαχαίρι ούτε με ηλεκτρικό μαχαίρι 

και οποιαδήποτε ζημιά ή κακοτεχνία προκληθεί μέσω αυτής της τεχνικής, θα αποκατασταθεί από το 

βιβλιοδέτη, χωρίς επιπλέον αμοιβή 

 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1
ο
 όροφο, στο γραφείο 

της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ή μέσω φαξ ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 27/9/2017 και ημερομηνία 

λήξης την Δευτέρα 2/10/2017 έως τις 17:00. 

 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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