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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος – οικονομική προζθορά, για ηην προμήθεια ητηηικής και
θωηιζηικής εγκαηάζηαζης για ηις ανάγκες ηης αίθοσζας εκδηλώζεων ηης Γημόζιας Κενηρικής
Βιβλιοθήκης Γράμας
Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο
εγθαηάζηαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη
εγγξάθσο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα

Δίδος

Ποζόηηηα

Ηρεία 12 250 W

2

Τειηθόο εληζρπηήο 2 Φ 450 W

1

Βάζε γηα ερεία ηνίρνπ

4

Καιώδηα γηα ζύλδεζε κε θνλζόια

2

Καιώδην Multi κε 12 θαλάιηα 35m

1

Di Box

2

Βύζκαηα Speakon

8

Καιώδην γηα ερεία 2 X 1,5

100 κέηξα

Καλάιη γηα θαιώδηα

150 κέηξα

Ππθλσηηθό κηθξόθσλν κε βάζε

1

Πξνβνιείο Led Par RGB - Λεπθνύ ρξώκαηνο κε 4
αιιαγή ρξσκάησλ
Κνλζόια θσηηζκνύ κε 48 θαλάιηα

1

Hook βάζε γηα πξνβνιείο

4

Σετνικά

Σιμή τωρίς

ταρακηηριζηικά

ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΓ2Σ46ΨΖΥΣ-27Ρ
Καιώδηα ζύλδεζεο

4
σνολικό Ποζό
ΦΠΑ
σνολική

ηιμή

με ΦΠΑ
 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 4.000,00 εσρώ με ΦΠΑ.
 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ
πξντόλησλ

 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά:

θορολογική

ενημερόηηηα, αζθαλιζηική ενημερόηηηα και 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 ππνγξαθεί ζύκβαζε, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗΣ
 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.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΑΡΙΑ


ΚΑΠΙΑ

