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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου Π.Β. Αιγαίου καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν
εγγράφως μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έτους 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού
Οικονομικού που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Λήμνου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα,
σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της έτους
2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα δε θα γίνονται δεκτές και θα
επιστρέφονται.
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 και η
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
παραλάβει.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά την τιμή σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
το σύνολο της προμήθειας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη
εντολή το αργότερο μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες μέρα από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να
αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 4.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(3.790,32 € άνευ Φ.Π.Α.) για το έτος 2021.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.00-15.00) στα
τηλέφωνα 2254351238 και 2254351225.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου
(www.limnos.gr)
Επισυνάπτεται το προς συμπλήρωση έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
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