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Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός
φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων (Πίνακας 1. Παράρτημα
Τεχνικών Προδιαγραφών).
Εφόσον ενδιαφέρεστε καλείστε να καταθέσετε οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και
υπογραφή), έως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού (κεντρικό κτίριο, 1ος
όροφος) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου.
Περιεχόμενο κλειστού φακέλου: α) συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο έγγραφο (Πίνακας 2) και β) έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών (prospectus) από την κατασκευάστρια
εταιρεία (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα)
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.016,13
Η οικονομική προσφορά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργασιών, τοποθέτησης και εγκατάστασης του
φωτοτυπικού μηχανήματος, θα αφορά τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει την Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη
τιμή εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας (πίνακας 2)
Η παράδοση του φωτοτυπικού μηχανήματος θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Λήμνου που βρίσκεται επί της
Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα Λήμνου, μετά από συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού
Οικονομικού. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο. Ο ανάδοχος εντός
20 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Υπηρεσία, αναλαμβάνει να παραδώσει και να εγκαταστήσει το
φωτοτυπικό μηχάνημα, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση εντός δύο ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και σύμφωνα με
όλες τις απαιτήσεις του επισυναπτόμενου πίνακα προδιαγραφών
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα 2254351238 και
2254351225. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήμνου και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου.
Επισυνάπτονται προς συμπλήρωση το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πίνακας 1) κα το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς (Πίνακας 2).
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