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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 32698

ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων, για τις ανάγκες του Τµήµατος
του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών».

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί σε υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων
για τις ανάγκες του Ειδικού Ληξιαρχείου της ∆ιεύθυνσης Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης, µε τις
κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και σύµφωνα µε δείγµα της υπηρεσίας:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κάθε τόµος θα πρέπει να δεθεί µε σπάγκο στη ράχη.
Το εξώφυλλο να είναι σκληρό µε πλαστικό ντύσιµο.
Ο τίτλος κάθε τόµου εγγραφή στη ράχη µε χρυσά γράµµατα.
Οι έξι (6) κατηγορίες των ληξιαρχικών πράξεων θα διαχωρίζονται σε έξι (6) χρώµατα (µαύρο,
πράσινο, καφέ, κόκκινου, βυσσινί και µπλε ανοικτό), αντίστοιχα.
Συνολικά το σύνολο των υπό βιβλιοδέτηση τόµων ανέρχεται στους 436.
Η εκτιµώµενη δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24 % και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ειδικού φορέα 1007-201, Α.Λ.Ε.2420905001 οικονοµικού έτους 2019.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µε την προσφορά τους θα πρέπει να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά όπως:
αντίγραφο σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ,
επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του οικείου Επιµελητηρίου καθώς και
αντίγραφο/φα ποινικού µητρώου επί ποινή αποκλεισµού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
µήνες πριν από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση αναµονής έκδοσής του/των ποινικών µητρώων, δύναται να προσκοµιστεί
υπεύθυνη δήλωση του νόµου 105 Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Επίσης, προς διευκόλυνση των υποψήφιων αναδόχων για την κατάθεση των προσφορών τους, θα
πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικού και
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Υποδοµών κ.Παπανικολάου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 136 1703 ή µε το Τµήµα Ειδικού
Ληξιαρχείου στα τηλέφωνα: 213 1522 500, 503 και 519, για το σχετικό υπόδειγµα βιβλιοδεσίας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών
επί της Σταδίου 31 στον 4ο όροφο έως την Πέµπτη 09 -05 -2019 και ώρα 12:00.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cc034510a2f3d1d8cc0af07 στις 30/04/19 13:33

