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Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ – οικονομική πποζθοπά, για ηην ππομήθεια ςλικού 

ζςνηήπηζηρ για βιβλία και ςλικού βιβλιοθηκονομικήρ επεξεπγαζίαρ βιβλίων, κοςηιών 

αποθήκεςζηρ απσείων, βιβλιοζηαηών κλπ, για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ 

Γπάμαρ 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα πιηθνύ ζπληήξεζεο γηα βηβιία 

θαη πιηθνύ βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο βηβιίσλ, θνπηηώλ απνζήθεπζεο αξρείσλ, βηβιηνζηαηώλ θιπ 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 σωπίρ 

ΦΠΑ 

Βηβιηνζηάηεο Deli ζε ζπζθεπαζία 2 ηεκαρίσλ 125 ηεκ. - Μεηαιιηθνί ζε 

ρξώκα 

- Ύςνο 17 cm 

 

Κνπηηά αδξαλνύο αξρείνπ  10 - Γηαζηάζεηο 

37Φ51Φ29 

 

Σθήλα γηα βηβιηνδεζία new Paspartou 3 in 1 Omnia 

Libris 

1 - Μέγηζην 

επηζπκεηό βάξνο 

15 θηιά 

- Δπηζπκεηό 

άλνηγκα ζθήλαο 

έσο 18 cm 

 

Μεραλή βηβιηνδεζίαο Α6 Peak 110 S 1 - Γηαζηάζεηο 

230Φ160Φ100 

 



- Μέγηζην βάξνο 

ζπζθεπήο 3 θηιά 

- Ταρύηεηα 

βηβιηνδεζίαο 

450mm/min 

Πηλαθίδα ζήκαλζεο βηβιηνζήθεο Durable 5 - Γηαζηάζεηο 

210Φ149 

- Πιαίζην από 

αινπκίλην 

- Παξάζπξν 

αθξπιηθό 

 

Μαγλεηηθόο Πίλαθαο flipchart economy 1 - Γηαζηάζεηο 

105Φ68 

 

Flash USB mediarange swing 64GB mr912 4 - Φσξεηηθόηεηα 

64 gb 

 

  ςνολικό Ποζό  

  ΦΠΑ  

  ςνολική ηιμή 

με ΦΠΑ 

 

 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 1.453,00 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: θοπολογική 

ενημεπόηηηα, αζθαλιζηική ενημεπόηηηα και 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 γίλεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, ην νπνίν 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. 
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