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Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ – οικονομική πποζθοπά, για ηην ππομήθεια 

ηλεκηπονικού εξοπλιζμού τηθιοποίηζηρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ 

Γπάμαρ 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 

ςεθηνπνίεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ.  

 

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Δίδορ Ποζόηηηα Σεσνικά 

σαπακηηπιζηικά 

Σιμή συπίρ 

ΦΠΑ 

Reflecta Digicassete/Digitape γηα κεηαηξνπή ηεο 

αλαινγηθήο θαζέηαο ζε ςεθηαθή θαη ζε αξρεία mp3  

2 - Μνληέιν 66123 

- Headphone 

connectivity 3,5 

mm 

- Σύλδεζε ζε 

ππνινγηζηή κέζσ 

ζύξαο usb 2.0 

 

Reflecta usb video grabber AV 2.0/ππνδνρέαο usb γηα 

κεηαηξνπή αλαινγηθώλ vhs, betamax, dv, v8, hi8 ζε 

ςεθηαθή κνξθή 

2 - Μνληέιν 66135 

- Υπνδνρή usb 2.0 

γηα εύθνιε 

κεηαθνξά ζηνλ 

ππνινγηζηή 

 

Reflecta usb-record player LP/SD/USB γηα 

κεηαηξνπή δίζθσλ ζε ςεθηαθή κνξθή mp3  

1 - Μνληέιν 66126 

- Σύλδεζε ζε Pc 

& Mac 

 



Reflecta 3 in 1 Scanner γηα ζθαλάξηζκα slide, 

αξλεηηθώλ θαη ραξηηνύ1 

1 - Μνληέιν 64220 

- Μεγέζε πιηθνύ 

γηα ζθαλάξηζκα 

9Φ13, 10Φ15, 

13Φ18 

- Αλάιπζε 

2300dpi 

- Scanning time: 

2300dpia per 2 

seconds 

 

Reflecta slide viewer B220 1 - Μνληέιν 1038 

- Γξήγνξε αιιαγή 

γηα 20 glasses or 

34 CS frames 

 

Braun B-Vr Pro for Smartphones ζπζθεπή γηα virtual 

reality world κέζσ Smartphones 3,5'' -6'' 

2 - Μνληέιν 57700  

  ςνολικό Ποζό  

  ΦΠΑ  

  ςνολική ηιμή 

με ΦΠΑ 

 

 

 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 430,00 εςπώ με ΦΠΑ.  

 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ 

πξντόλησλ 

 Μαδί κε ηελ πξνζθνξά απαηηείηαη θαη ε επηζύλαςε θσηνγξαθίαο ησλ πξντόλησλ 

 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά: ποινικό μηηπώο  

 Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα αθνξά ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

 Τν ηηκνιόγην ζα έρεη θξάηεζε 4% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ θαζώο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ 

ΔΑΑΓΗΣΥ & ΑΔΠΠ 

 Θα ζπληαρζεί πξάμε αλάζεζεο, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ  

 Θα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο αγνξέο κέζσ 

ΠΓΔ 

 Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο  

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ 1
ν
 όξνθν, ζην γξαθείν ηεο 

Γηεύζπλζεο, θαηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, είηε 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ Πέκπηε 19/9/2019 

10:30 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Τεηάξηε 25/9/2019 έσο ηηο 15:15. 



 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

                                       Μ Α Ρ Ι Α   Κ Α Π Ι Α  

 


