
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ανακοίνωση 

κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια τριών (3) 

κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήµνου. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προµήθεια τριών (3) 

κλιµατιστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Εφόσον ενδιαφέρεστε, καλείστε να καταθέσετε οικονοµική προσφορά σε κλειστό φάκελο, έως τη ∆ευτέρα 19 

Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.µ. στο Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος) επί της 

Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 34, Μύρινα 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.   

Περιεχόµενο κλειστού φακέλου: α) συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο έντυπο, µε σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και β) έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών (prospectus) 

των προσφερόµενων κλιµατιστικών (κατά προτίµηση στην ελληνική γλώσσα). 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή ανοίγµατος και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει τη ∆ευτέρα 19 

Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τµήµατος ∆ιοικητικού - Οικονοµικού. 

Η οικονοµική προσφορά θα αφορά τιµή σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της 

προµήθειας, στην οποία να συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα απεγκατάστασης των παλιών κλιµατιστικών µονάδων, µεταφοράς 

και τοποθέτησης των νέων και το κόστος των µικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση τους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (2.016,13 € άνευ 

Φ.Π.Α.). 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε το Τµήµα 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Λήµνου, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα 2254351225 & 

2254351238. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήµνου και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 

Ενότητας Λήµνου. 

 

 

 

 

Μύρινα, 12 Οκτωβρίου 2020 

Αριθµ. Πρωτ.: οικ.55779/830  
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