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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος – οικονομική προζθορά, για ηην προμήθεια παιδικών 

επίπλων για ηις ανάγκες ηοσ παιδικού - εθηβικού ημήμαηος ηης Γημόζιας Κενηρικής 

Βιβλιοθήκης Γράμας 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα παηδηθώλ επίπισλ γηα ηηο 

αλάγθεο  ηνπ παηδηθνύ - εθεβηθνύ ηκήκαηνο ηεο, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

 

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Δίδος Ποζόηηηα Σετνικά 

ταρακηηριζηικά 

Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ 

Παγθάθη θήπνπ από αλζεθηηθό πιαζηηθό ζε ρξώκα, 

γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε  

 

2 - Βάξνο όρη 

κεγαιύηεξν ησλ 

10 θηιώλ 

- Γηαζηάζεηο έσο 

110Υ50Υ80 

(κέγηζην) 

 

Γξακκαηνθηβώηην από πιαζηηθό ζε ζρήκα δέληξνπ, 

κε πνξηάθηα κπξνο - πίζσ, πνιύρξσκν 

1 - Δπηζπκεηό 

βάξνο πξντόληνο 

όρη πάλσ από 10 

θηιά 

- Δπηζπκεηό 

κέγηζην βάξνο 

αληνρήο 35 θηιά 

 

Καξέθια παηδηθή από πιαζηηθό κε ρξώκα, λα 

ιεηηνπξγεί θαη σο μαπιώζηξα (λα έρεη ην αληίζηνηρν 

4 - Μέγηζην βάξνο 

αληνρήο παηδηώλ 

 



ζρήκα) 35 θηιά 

- Μέγηζην βάξνο 

θαξέθιαο 5 θηιά 

θακπό κε θαηζνύιεο emoji από αθξνιέμ θαη δέξκα 

ή δεξκαηίλε, ζε ρξώκα 

10 - Μέγηζην βάξνο 

πξντόληνο 1 θηιό 

 

Πηπζζόκελε ζθάια κε ζθαινπάηηα θαη ξνδάθηα γηα 

ρξήζε ζε βηβιηνζηάζηα. Απαηηείηαη λα θιείλεη θαη λα 

έρεη ξόδεο γηα λα κεηαθέξεηαη εύθνια 

2 - Η ζθάια λα 

είλαη από 

πιαζηηθό ή 

παξόκνην πιηθό 

- Μέγηζην βάξνο 

αληνρήο 110 θηιά 

 

Βηβιηνζήθε κε ξόδεο θαη 4 ξάθηα μαπισηά κε 

δηαρσξηζηηθά αλάκεζα ηνπο, από μύιν  

2 - 4 ξάθηα 

μαπισηά κε 

δηαρσξηζηηθό 

αλάκεζα  

- εηδηθόο εληαίνο 

ρώξνο 

απνζήθεπζεο 

θάησ από ηα 

ξάθηα 

- Μέγηζην βάξνο 

20 θηιά 

- Να δηαζέηεη 4 

ξόδεο γηα εύθνιε 

κεηαθνξά 

 

Ραθηέξα από κεηαιιηθό ζθειεηό 9 ζέζεσλ, 

απνηεινύκελε από πιαζηηθά θνπηηά δηαθόξσλ 

ρξσκάησλ 

1 - Να δηαζέηεη 9 

ρξσκαηηζηά 

θνπηηά 

- Να δηαζέηεη 

ξόδεο γηα εύθνιε 

κεηαθίλεζε 

- Μέγηζην βάξνο 

πξντόληνο 10 θηιά 

 

  σνολικό Ποζό  

  ΦΠΑ  

  σνολική ηιμή 

με ΦΠΑ 

 

 

 Σν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 1.560,00 εσρώ 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: θορολογική 

ενημερόηηηα, αζθαλιζηική ενημερόηηηα και ποινικό μηηρώο  

 Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα αθνξά ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

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

ΔΑΑΓΗΤ & ΑΔΠΠ 

 Θα ππνγξαθεί ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, ην νπνίν ζα θαηαρσξεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 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 Σεηάξηε 25/9/2019 έσο ηηο 15:15. 

 

 

 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

                                       Μ Α Ρ Ι Α   Κ Α Π Ι Α  

 


