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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς 

για την προµήθεια σφραγίδων και αναλωσίµων τους 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήµνου 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου, πρόκειται να προβεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 

προµήθεια 28 σφραγίδων και αναλώσιµων τους και καλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν εγγράφως 

µέχρι την Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.µ. στο Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. 

Λήµνου (Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς 

(Παράρτηµα Β της παρούσας) µε την ένδειξη: 

• για την προµήθεια 28 υπηρεσιακών αυτόµατων και ξύλινων σφραγίδων καθώς και ανταλλακτικά 

ταµπόν αυτόµατων σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήµνου 

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, χρόνος κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου που θα αναγράφεται 

ευκρινώς στον φάκελο και η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των 

φακέλων προσφοράς που θα παραλάβει. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Περιεχόµενα φακέλου προσφοράς: 

Συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β) 

Όλοι οι όροι και εγγυήσεις της παρούσης (σελ.2) είναι υποχρεωτικοί και η µη πλήρωσή τους 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τιµή χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρον την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

αποκλειστικά της προσφερόµενης τιµής, για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στο γραφείο του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. 

Λήµνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την ίδια εργάσιµη ηµέρα, ήτοι 29 Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη 

2021 και ώρα 11:30 π.µ. 

 

Μύρινα, 15 Σεπτεµβρίου 2021 

Αριθµ. Πρωτ.: οικ.55162/874 
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Το σύνολο της δαπάνης δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 950,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (766,13 € 

άνευ Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Λήµνου έτους 2021 (Φορέας 1072 ΚΑΕ 1699.0001).  

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Λέσβου - Παράρτηµα Λήµνου προς 

ενηµέρωση των µελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

www.pvaigaiou@gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήµνου www.limnos.gr. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Έπαρχος Λήµνου 

 

Άγγελος Βλάττας - Λαµπρινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τα στοιχεία και οι όροι του διαγωνισµού αναλύονται ως κάτωθι: 

Α:    ΕΙ∆Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  
Είδος προµήθειας: τα είδη προς προµήθεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Χρόνος Παράδοσης: αποκλειστικά εντός 30 ηµερών έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση του Τµήµατος 

∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Λήµνου 

Προϋπολογισµός: Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 950,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (766,13 € άνευ Φ.Π.Α.) 

Β:    ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

1. Στην προµήθεια συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των αυτόµατων και ξύλινων 

σφραγίδων και των αναλωσίµων τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήµνου.  

2. Τα προς προµήθεια υλικά (σφραγίδες και αναλώσιµα σφραγίδων) θα παραδοθούν στο Τµήµα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού, στο Κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Λήµνου, Λ. ∆ηµοκρατίας 34, Μύρινα Λήµνος, Τ.Κ. 81400. 

3. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ζητούµενα είδη εφάπαξ και όχι τµηµατικά, 

σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις ποσότητες που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

4. Η τιµή µονάδος που έχει προσφερθεί για κάθε είδος, θα είναι δεσµευτική µέχρι την ολοκλήρωση και 

τιµολόγηση της εν λόγω προµήθειας. 

5. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 

αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. 

6. Εφόσον κάποιο από τα υπό προµήθεια είδη αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο 

χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Λήµνου. 

7. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασµένα. 

8. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας των 

αναλωσίµων ή να δηλώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή. 

9. Το σχέδιο της κάθε σφραγίδας θα δοθεί στην Υπηρεσία για έλεγχο πριν την παραγωγή των σφραγίδων. 

10. Στην προσφέρουσα τιµή κάθε σφραγίδας θα συµπεριλαµβάνεται και η τιµή των αντιστοίχων αναλώσιµων 

όπου αυτά απαιτούνται. 

11. Το µέγεθος των σφραγίδων θα είναι ανάλογο του µεγέθους του κειµένου. 

Γ:    ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 

Συγκριτική τιµή: Είναι η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. που αναγράφει ο προµηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαµηλότερη συγκριτική τιµή (Μειοδότης), 

εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του πεδίου Β του παρόντος παραρτήµατος. Τυχόν διαφοροποίηση ή 

παρερµηνεία στην προσφορά µε τα ζητούµενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωµα στην Αναθέτουσα Αρχή 

να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 


