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Ανακοίνωση
κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου

Ενόψει της προμήθειας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε είδη
καθαριότητας και ευπρεπισμού, μέχρι του ποσού των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2022, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά, μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00, με τα κάτωθι είδη:

ΕΙΔΟΣ
Χαρτί Κουζίνας (συσκευασία 1 κιλού)
Χαρτί Υγείας (συσκευασία 40 τεμαχίων)
Χειροπετσέτα (Δίφυλλη, ζικ ζακ, 200 τμχ/συσκ.)
Υγρό Σαπούνι Χειρός (συσκευασία 4 λίτρων)
Χλωρίνη Παχύρευστη (συσκευασία 2 λίτρων)

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Λήμνου, (κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της
προμήθειας.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε υπηρεσίες της Π.Ε Λήμνου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου, με έξοδα του
αναδόχου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο εξής τηλέφωνο 2254351225 &
2254351238.
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δε δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο
την Π.Ε. Λήμνου, η οποία θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική επιστολή.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήμνου και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Λήμνου.
Επισυνάπτεται το προς συμπλήρωση έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Ο Έπαρχος Λήμνου

Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός

