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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 7 ελαστικών 

για το βιβλιοαυτοκίνητο της Κινητής Μονάδας, για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Δράμας 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια 7 ελαστικών για το 

βιβλιοαυτοκίνητο της Κινητής Μονάδας, προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την 

οικονομική προσφορά του.  

 

 Ο ζητούμενος εξοπλισμός συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Είδος Ποσότητα Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Ελαστικά 205/75/17,5 7 τεμάχια (6 

ελαστικά συν 

1 ρεζέρβα) 

Για φορτηγό 

αυτοκίνητο 

Nissan Atleon  
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  Συνολικό Ποσό  

  ΦΠΑ  

  Συνολική τιμή 

με ΦΠΑ 

 

 

 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 2.000,00 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 

ΑΕΠΠ & ΕΑΔΔΗΣΥ 

 Θα γίνει πράξη ανάθεσης της προμήθειας, η οποία θα καταχωρηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & 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, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων στην είσοδο της βιβλιοθήκης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

 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 

12/8/2022 στις 08:30 και ημερομηνία λήξης την 19/8/2022 στις 15:30 

 

 

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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