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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος – οικονομική προζθορά, για ηην προμήθεια ενός (1)
καηαζηροθέα εγγράθων, για ηις ανάγκες ηης Γημόζιας Κενηρικής Βιβλιοθήκης Γράμας
Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ελόο (1) θαηαζηξνθέα

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

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα

Δίδος
Καηαζηξνθέαο εγγξάθσλ

Ποζόηηηα

1

Σετνικά

Σιμή τωρίς

Χαρακηηριζηικά

ΦΠΑ

-

Γνρείν

ηνπιάρηζηνλ

10

ιίηξσλ
- Γηα θόιιεο Α4
- Γηα ραξηί
σνολικό Ποζό
ΦΠΑ
σνολική

ηιμή

με ΦΠΑ
 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 50,00 εσρώ με ΦΠΑ.
 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ
πξντόλησλ

 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά:
ενημερόηηηα, αζθαλιζηική ενημερόηηηα και ποινικό μηηρώο

θορολογική

ΑΔΑ: ΩΓΦΛ46ΨΖΥΣ-Ν41
 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
ΑΔΠΠ
 Θα γίλεη πξάμε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, 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 1ν όξνθν, ζην γξαθείν ηεο
Γηεύζπλζεο, θαηά ην ηξέρσλ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ
Παξαζθεπή 17/7/2020 ζηηο 15:00 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Παξαζθεπή 24/7/2020 ζηηο 15:00.
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