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Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος – οηθολοκηθή προζθορά, γηα ηελ προκήζεηα 

ετοαπορροθεηηθώλ ποισζρόλωλ, ζθακπό θαη ηραπεδηώλ γηα ηης αλάγθες ηες Γεκόζηας 

Κεληρηθής Βηβιηοζήθες Γράκας 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ερναπνξξνθεηηθώλ 

πνιπζξόλσλ, ζθακπό θαη ηξαπεδηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη 

εγγξάθσο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

 

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Δίδος Ποζόηεηα Σετληθά 

ταραθηερηζηηθά 

Σηκή τωρίς 

ΦΠΑ 

Ηρναπνξξνθεηηθή πνιπζξόλα - θαλαπέο από ύθαζκα 

θαη αθξνιέμ, ζε ρξώκα, γηα απνκόλσζε θαη κειέηε 

 

3 - Δπηζπκεηέο 

Γηαζηάζεηο 

105Φ140Φ90 

- Μεηαιιηθή 

βάζε πνδηώλ κε 

δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο ύςνπο 

- Η πιατλή βάζε 

θαη ε πιάηε ηνπ 

θαλαπέ λα είλαη 

από ερνκνλσηηθό 

πιηθό θαη λα 

δεκηνπξγεί ζρήκα 

Π, ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε 

 



απνκόλσζε ηνπ 

ρξήζηε 

Τξνρήιαην ζθακπό ζε ρξώκα κε ξόδεο θαη μύιηλν 

ρεξνύιη κεηαθνξάο 

3 - Τν πιηθό 

θαηαζθεπήο λα 

απνηειείηαη από 

πνιπνπξεζάλε 

- Να δηαζέηεη 4 

ηξνρνύο γηα 

θύιηζε 

- Να δηαζέηεη 

ρεηξνιαβή μύιηλε 

γηα εύθνιε 

κεηαθνξά 

 

 

Τξαπεδάθη βνεζεηηθό ζε άζπξν ρξώκα θαη 

ηεηξάγσλν ζρήκα 

3 - Γηαζηάζεηο 

68Φ68Φ72 

- Η επηθάλεηα λα 

είλαη από μύιν 

- Μεηαιιηθόο 

ζθειεηόο πνπ λα 

θαηαιήγεη ζε 

ηεηξάγσλε βάζε 

 

 

  σλοιηθό Ποζό  

  ΦΠΑ  

  σλοιηθή ηηκή 

κε ΦΠΑ 

 

 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 3.638,00 εσρώ κε 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: θοροιογηθή 

ελεκερόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα θαη ποηληθό κεηρώο  

 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 ππνγξαθεί ζύκβαζε, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗΣ 



 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 
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