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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Εητούνται προσυορές από τα πρατήρια σγρών κασσίμων για προμήθεια πετρελαίοσ θέρμανσης 

και κίνησης για το οικ. έτος 2020 – Γημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γράμας 

 

Παξαθαινύκε λα καο ρνξεγήζεηε πξνζθνξά γηα ηε δηάζεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ην νηθ. έηνο 

2020, εθόζνλ ε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο ωο απηόλνκν ΝΠΓΓ, δηθαηνδνζίαο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα δηεμάγεη κόλε ηεο δηαγωληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδώλ.  

     Καηόπηλ ηνύηνπ θαη έλεθα ηνπ όηη ε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο δελ ζα πξνρωξήζεη ζε 

δηαγωληζκό (ιόγω ηνπ όηη ηα πνζά πνπ ζα αθνξνύλ ηηο πνζόηεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δελ ζα μεπεξλνύλ ηηο 

20.000 επξώ κε ΦΠΑ γηα ην 2020), αιιά ζε απεπζείαο αλάζεζε, δεηείηαη λα δνζνύλ πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζα 

θαζνξίδεηαη ην πνζνζηό έθπηωζεο πνπ ζα δίδεηαη ζην ΝΠΓΓ πνπ θαιείηαη Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Γξάκαο. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά επηζπλάπηνληαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή & 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, πνηληθό κεηξών).  

     Οη πνζόηεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί ε Βηβιηνζήθε γηα ην 2020, δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 8.726 

λίτρα σσνολικά (ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο) θαη ζε ζπλνιηθή δαπάλε ηα 8.047,25 εσρώ, ελώ ε δαπάλε ζα 

ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

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

θαηά ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ Τεηάξηε 18/3/2020 θαη εκεξνκελία 

ιήμεο ηελ Τξίηε 24/3/2020 έωο ηηο 16:00. 

 

       Έλεθα ηωλ έθηαθηωλ κέηξωλ θαη αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ βηβιηνζεθώλ γηα ην θνηλό, παξαθαινύκε 

γηα ηελ θαηάζεζε ηωλ πξνζθνξώλ λα επηθνηλωλείηε ηειεθωληθά κε ηε Βηβιηνζήθε θαηά ην εκεξήζην ωξάξην 

εξγαζίαο ηωλ ππαιιήιωλ, ήηνη 08:00 - 16:00. 

 

     Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηεο Βηβιηνζήθεο, λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ. 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
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