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Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ – οικονομική πποζθοπά, για ηην ππομήθεια 

ηλεκηπονικού εξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ Γπάμαρ 

 

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

ηηο αλάγθεο ηεο, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

 

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Δίδορ Ποζόηηηα Σιμή σωπίρ 

ΦΠΑ 

ςνολικό Ποζό 

Web camera Logitech C310 7   

Ηρεία 2.0 Logitech Z200 1   

Akg Headphones K52 1   

Headphones κε  in - line ρεηξηζηήξην & ιεηηνπξγία 

handsfree 

8   

   ςνολική ηιμή 

σωπίρ 

   ΦΠΑ 

   ςνολική ηιμή 

με ΦΠΑ 

 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 500,00 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 Τεηάξηε 2/10/2019 

08:15 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Τξίηε 8/10/2019 έσο ηηο 15:15. 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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