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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηη ζσνηήρηζη ηων ανελκσζηήρων ηης Γημόζιας Κενηρικής 

Βιβλιοθήκης Γράμας για τρονικό διάζηημα 10 μηνών για ηο 2020 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αλάζεζε γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο – 

ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ δηαζέηεη, έλαλ κεγάιν γηα ην θνηλό θαη έλαλ κηθξό γηα κεηαθνξά βηβιίσλ, 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο - Γεθέκβξηνο 2020, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελε ηερληθή εηαηξεία 

ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηελ πξνζθνξά ηεο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε 

θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ 1
ν
 όξνθν, ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο, θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ Τεηάξηε 18/3/2020 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Τξίηε 24/3/2020 έσο 

ηηο 16:00. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά επηζπλάπηνληαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή & 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, πνηληθό κεηξών).  

       Έλεθα ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαη αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθώλ γηα ην θνηλό, παξαθαινύκε 

γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθά κε ηε Βηβιηνζήθε θαηά ην εκεξήζην σξάξην 

εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, ήηνη 08:00 - 16:00. 

Όζνλ αθνξά ηνπο όξνπο ηεο αλάζεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

1) Οη εξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε κεληαία βάζε θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 10 κελώλ 

(Μάξηηνο - Γεθέκβξηνο 2020), γηα ηνπο 2 αλειθπζηήξεο θαη θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο 

2) Σε πεξίπησζε εγθισβηζκνύ αηόκσλ ζηνλ αλειθπζηήξα θνηλνύ, ε εηαηξεία δεζκεύεηαη λα θάλεη ησλ 

απεγθισβηζκό, κε πξνζσπηθό πνπ ζα ζηείιεη επί ηόπνπ, εληόο 10΄ ην αξγόηεξν, ώζηε λα κελ 

δηαθηλδπλεύζεη θαλέλαο εγθισβηζκέλνο 

3) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ν αξκόδηνο ηερληθόο ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ην βηβιηάξην 

ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα 

4) Η απνπιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ νηθ. έηνπο κε ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ, 

ην νπνίν ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

5) Η εηήζηα δαπάλε θαη γηα ηνπο 2 αλειθπζηήξεο δελ ζα μεπεξλά ην πνζό ησλ 1.500 επξώ ζπλ ΦΠΑ, ζύλνιν 

1.860 επξώ, ζύκθσλα κε ηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ ζπληεξεηώλ αλειθπζηήξσλ 

6) Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη ε απεπζείαο αλάζεζε, εθόζνλ 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ην πνζό δελ μεπεξλά ηηο 20.000 άλεπ ΦΠΑ.  

Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Βηβιηνζήθεο, λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ. 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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