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Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3466/68

Προς: Ενδιαφερόµενους

Θέµα: Ανακοίνωση κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σας γνωρίζει ότι ενδιαφέρεται για την προµήθεια
ειδών υγιεινής και καθαριότητας (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χειρός και χλωρίνη παχύρευστη) για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της.
Για το λόγο αυτό θα θέλαµε - εάν ενδιαφέρεστε – να καταθέσετε και τη δική σας οικονοµική προσφορά (σε κλειστό
φάκελο µε σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε σελίδα), έως την Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2019 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 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
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.µ. στο Γραφείο Επάρχου Λήµνου.
Η οικονοµική προσφορά θα αφορά τιµή σε ευρώ ανά τεµάχιο πώλησης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή για το σύνολο της προµήθειας.
Η προµήθεια των ειδών υγιεινής και καθαριότητας (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χειρός και
χλωρίνη παχύρευστη) θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήµνου καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους 2019. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα παραγγελµένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη εντολή το
αργότερο µέσα σε µία εργάσιµη µέρα από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους
για οποιονδήποτε λόγο. Η παράδοση των ειδών υγιεινής και καθαριότητας θα γίνεται στο Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού µε
ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 1.500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α.) για το
έτος 2019.
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 2254351220 και
2254351221. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήµνου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
Επισυνάπτεται το προς συµπλήρωση έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.
Ο Έπαρχος Λήµνου

Ευάγγελος Γιαρµαδούρος

1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ
1.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, δίφυλλο,
µε διάτρηση, από λευκασµένο χηµικό
πολτό, µε µεγάλη απορροφητικότητα
και ανεκτικό για πολλές χρήσεις
Βάρος ρολού 950 gr

2.

συσκ.

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ
Κρεµοσάπουνο χεριών σε συσκευασία
4 λίτρων. Να είναι συµπυκνωµένο και
να έχει απαλό άρωµα

4.

τµχ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
Χαρτί υγείας από λευκασµένο χαρτί
χηµικό λευκό, διπλό γκοφρέ των 75 gr
το τεµάχιο, σε συσκευασία των 40
ρολών χωρίς ατοµικό περιτύλιγµα. Να
είναι αντοχής στη χρήση και τα φύλλα
να χωρίζονται µεταξύ τους µε
διάτρηση

3.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Μ/Μ

τεµ.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ
Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες
µε βάση το χλώριο. Να έχει το δυνατόν
ευχάριστη και διακριτική οσµή. Να
αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα
σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά,
παραγωγή – προφυλάξεις – ειδική
άδεια – εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.
Βάρος συσκευασίας: 2lt

τεµ.

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α….…%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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