
                          Κόνιτσα,  14/7/2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  535 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου με απευθείας ανάθεση 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”  

“Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area 

(BUSINESS CLUBS)” 

ΣΑ:  ΕΠ518/6, 

Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017 

 

CPV: 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 

CPV: 39263000-3 Επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ““Establishment of Business Clubs 

for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”, το οποίο 

χρηματοδοτείται κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-

border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

προσφορές για την προμήθεια των κάτωθι αναλωσίμων (toner, εξοπλισμός γραφείου) με απευθείας ανάθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Toner Laser για Lexmark MC2535adwe black (3000 σελίδες) ΤΕΜ 1 

2 Toner Laser Lexmark MC2535adwe yellow (2300 σελίδες) ΤΕΜ 1 

3 Toner Laser Lexmark MC2535adwe cyan (2300 σελίδες) ΤΕΜ 1 

4 Toner Laser Lexmark MC2535adwe magenta (2300 σελίδες) ΤΕΜ 1 

5 Φάκελοι A4 με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν ΤΕΜ 20 

6 Σημειωματάρια Α4 με γραμμές ΤΕΜ 10 

7 Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ΤΕΜ 30 

8 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 80gr (πακέτο 500 φύλλων) ΠΑΚ 3 

9 Ζελατίνες αρχειοθέτησης Α4 με τρύπες (πακέτο 100 τεμαχίων) ΠΑΚ 5 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων και του Φ.Π.Α., 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100                             
Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια                   
Τηλ: 26550-22298, 29311                                   
FAX: 26550-22298 
e- mail: lib-koni@otenet.gr                                                                                         
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ανέρχεται στο ποσό των 600€ (παραδοτέο 5.4.1 Pilot operation). 

 

Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο των αναλωσίμων. 

 

Τα αναλώσιμα θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στην Κόνιτσα σε χρονικό διάστημα 

10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

Βιβλιοθήκης, ημέρα Τρίτη 14/7/2020 έως και την Τρίτη 22/7/2020 είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στη διεύθυνση Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα. Δεκτές γίνονται μόνο 

ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στον φάκελο θα πρέπει 

να αναγράφεται «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να μπορούν 

να αναλάβουν τη συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική προσφορά  

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

• δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. 

 

 Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 

 

ΑΔΑ: ΩΛΕΤ46ΨΖΤ4-ΗΡ5


		2020-07-14T10:16:17+0300
	Athens




