ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Τ.Λ.

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 10.6615.0002 ποσού 5.000,00 €
Βιβλιοδετήσεις, εκδόσεις κ.λ.π.
Προϋπολογισμός: 4.273,50 € πλέον ΦΠΑ 17% 726,50
Συνολική Δαπάνη: 5.000,00 €
CPV: 79971200-3 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.

Τεχνική Περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Φόρμα προσφοράς

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών για τη βιβλιοδεσία
δερματόδετων τόμων με χρυσοτυπία στη ράχη των Αποφάσεων και Πρακτικών
Δημοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Δημάρχου, Ληξιαρχικών Πράξεων γεννήσεων,
γάμων, θανάτου, κ.λ.π., καθώς και κατεστραμμένων παλαιών βιβλίων, για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
Η δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικον. έτους 2017.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η βιβλιοδεσία πρέπει να είναι στερεή και επιμελημένη και από τεχνικής αλλά και από
καλλιτεχνικής άποψης και να χρησιμοποιηθούν άριστα υλικά. Κατά τη βιβλιοδέτηση
να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου , του
Γραφείου Προσωπικού, του Ληξιαρχείου κ.λ.π. (καθορισμός χρώματος υφάσματος,
συντμήσεις ονομάτων, τίτλων κ.λ.π.).
Το πάχος κάθε τόμου θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 4,00 μέχρι 5,00 εκατοστά, με
τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν το δικαίωμα και την ευχέρεια να δώσουν πρόσθετες
οδηγίες για το μέγεθος και το χρώμα κάθε είδους τόμου, λαμβάνοντας υπόψη την
προοπτική της καλής διατήρησης και εύκολης χρήσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την εργασία εντός δεκαπέντε (15) ημερών,
από την ημέρα της έγγραφης εντολής εκτέλεσης εργασίας, που θα λάβει από την
υπηρεσία του Δήμου.
Κάθε βιβλιοδετημένος τόμος κακότεχνος, δεμένος με λάθη στη σειρά αρίθμησης ή
γενικότερα μη σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης,
ως και τους κανόνες της καλής τέχνης θα απορρίπτεται από τους εντεταλμένους
υπαλλήλους για την παραλαβή του, αφού διενεργηθεί ο ανάλογος έλεγχος μέσα στις
επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες από την παράδοσή του και θα υποχρεούται ο
ανάδοχος του έργου να επαναβιβλιοδετήσει τον τόμο χωρίς άλλη καταβολή της αξίας
και εντός των ορισθεισών προθεσμιών.
Η βιβλιοδεσία των δερματόδετων τόμων πρέπει να είναι στερεή και επιμελημένη και
από τεχνικής αλλά και από καλλιτεχνικής άποψης (ράχη με εξογκώματα) και να
χρησιμοποιηθούν άριστα υλικά (δέρμα, δερματίνη, ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό). Στη ράχη του κάθε τόμου θα υπάρχουν χρυσά γράμματα όπου θα
αναγράφονται πληροφορίες για τον τόμο.

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιοδέτηση Αποφάσεων Δημάρχου
(περίπου 320 σελ.) Α4
Βιβλιοδέτηση Αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου (περ. 320 σελ.) Α4
Βιβλιοδέτηση Ληξιαρχικών Πράξεων
Γεννήσεων, Γάμων, κλπ (περ. 300 φυλ.)
Βιβλιοδέτηση κατεστραμμένων
Ληξιαρχικών Βιβλίων (περ. 200 φυλ.)

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ
ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ
τόμος
25

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
45,00

ΣΥΝΟΛΟ

τόμος

20

45,00

900,00

τόμος

20

45,00

900,00

τόμος

44

30,00

1.320,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.

1.125,00

28,50
4.273,50
726,50
5.000,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Τ.Λ.
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/
Α
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιοδέτηση Αποφάσεων Δημάρχου
(περίπου 320 σελ.) Α4
Βιβλιοδέτηση Αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου (περ. 320 σελ.) Α4
Βιβλιοδέτηση Ληξιαρχικών Πράξεων
Γεννήσεων, Γάμων, κλπ (περ. 300 φυλ.)
Βιβλιοδέτηση κατεστραμμένων
Ληξιαρχικών Βιβλίων (περ. 200 φυλ.)

ΜΟΝ. ΠΟΣΟ
ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ
τόμος
25
τόμος

20

τόμος

20

τόμος

44

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
/
/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα & υπογραφή)

