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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την προμήθεια

ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας

Προς

Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο

Εμπόριο Υπολογιστών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

για τις ανάγκες της, προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την οικονομική προσφορά του.

 Ο ζητούμενος εξοπλισμός συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα

Είδος Ποσότητα Τιμή χωρίς

ΦΠΑ

HY Desktop Ryzen

5/8GB/256GB/W10Pro

4

Monitor 24" HDR-IPS FHD

1920x1080

4

Keyboard mouse Dell
4

 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 3.500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά σε συνάρτηση με την ποιότητα των προσφερόμενων

προϊόντων



 Μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά: φορολογική ενημερότητα,

ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο
 Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση

 Το τιμολόγιο θα έχει κράτηση 4% επί του καθαρού ποσού καθώς και λοιπές κρατήσεις υπέρ

ΕΑΑΔΗΣΥ & ΑΕΠΠ

 Θα υπογραφεί σύμβαση, η οποία θα καταχωρηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ

 Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις αγορές μέσω

ΠΔΕ
 Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων στην είσοδο της βιβλιοθήκης

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της

Διεύθυνσης, κατά το τρέχων ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, είτε μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρείας, με ημερομηνία έναρξης την

Τετάρτη 8/6/2022 στις 08:00 και ημερομηνία λήξης την Πέμπτη 16/6/2022 στις 15:30.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μ Α Ρ Ι Α Κ Α Π Ι Α
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