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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να
καταθέσουν προσφορά για την ετήσια συντήρηση των δύο ανελκυστήρων με προϋπολογισμό
1.200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0889 “Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού”.
Αντικείμενο της υπηρεσίας (CPV: 50750000-7 / Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων).
Τεχνικές προδιαγραφές
Η εργασία συντήρησης αφορά τους δύο ανελκυστήρες της βιβλιοθήκης και θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ/Β/81597) «Κατασκευή
και λειτουργία ανελκυστήρων», όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.3899/253/2002
(ΦΕΚ/Β/291/08-03-2002) «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση,
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» η οποία αντικαταστάθηκε με την
ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.29362/1957/2005 (ΦΕΚ1797/Β/21-12-2005) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.3899/253/2002 (ΦΕΚ/Β/291/08-03-2002)» καθώς και την ΚΥΑ
Φ.Α/9.2/οικ.28425/2008 (ΦΕΚ 2640/Β/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», η οποία είναι σε
ισχύ.
Ο ανάδοχος (συνεργείο συντήρησης) θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια
από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να έχει καταχωρηθεί
στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα,
μέσα και προσωπικό.
Μετά την συντήρηση, ο τεχνικός (ανάδοχος), είναι υποχρεωμένος να δίνει φύλλο
ελέγχου συντήρησης του ανελκυστήρα, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του υπευθύνου
του γραφείου, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι, έχει γίνει η συντήρηση.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε
κλειστό φάκελο την επίσημη προσφορά τους, (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 23/5/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016
σε απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την
οικονομικότερη προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία. Το κριτήριο ανάθεσης είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73
του παραπάνω νόμου 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. Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Προς κάθε ενδιαφερόμενο
2. Αναρτητέα στο site της Βιβλιοθήκης (www.serrelib.gr)

