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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος – οικονομική προζθορά, για προμήθεια γραθικής ύλης 

για ηις ανάγκες ηης Γημόζιας Κενηρικής Βιβλιοθήκης Γράμας 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη 

κηθξναληηθεηκέλωλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη εγγξάθωο ηελ 

πξνζθνξά ηνπ γηα ηα θάηωζη είδε: 

 

Προϊόν Σεμάτια Σιμή 

Απηνθόιιεηεο βνπιίηζεο θόθθηλεο 20 παθέηα  

Κόιια UHU twist 5 ζωιελάξηα  

Απηνθόιιεην ξνιό ηωλ 10 κέηξωλ 5 ξνιά  

Κνπηηά γηα πεξηνδηθά θνθηά 25 ηεκάρηα  

Κιαζέξ SKAG ρνληξά Φ/32 25 ηεκάρηα  

Φαξηόλη καθέηαο δηαζηάζεωλ 

70Φ100 

10 ηεκάρηα  

Φαξηόληα ρξωκαηηζηά Α4 κε 

δηάθνξα ρξώκαηα (ηωλ 160 

γξακκαξίωλ) 

5 παθέηα  

Καλζόλ ραξηόληα ρξωκαηηζηά 

δηαζηάζεωλ 50Φ70 

30 ηεκάρηα  

Δηηθέηεο γηα εθηππωηή κεγέζνπο 

Α4 

4 παθέηα  

Απηνθόιιεηε ηαηλία άζπξε magic 

Scotch 810  

10 ηεκάρηα  

Φαξηί ιεπθό 5 κέηξωλ ηπιηγκέλν 

ζαλ ξπδόραξην 

10 ξνιά  

 



 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ηωλ 370,00 εσρώ με ΦΠΑ.  

 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνζθεξόκελωλ 

πξνϊόληωλ 

 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεωηηθά: ποινικό μηηρώο  

 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 θαηαρωξεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ  

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

αλαθνηλώζεωλ ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο  

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

Γηεύζπλζεο, θαηά ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, είηε κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, είηε 

κέζω ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ Τεηάξηε 13/11/2019 

15:30 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Γεπηέξα 18/11/2019 έωο ηηο 18:30. 

 

 

 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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