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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη,
24 -06-2021
Αριθ. Πρωτ.: 36459/Τ∆3335

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Π.ΒΟΣΤΑΝΗ 2
81100 Μυτιλήνη
Πληροφ.
:Γ.Ρόδου

: 22513-53842
e-mail
: g.rodou@pvaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

καλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, να υποβάλλουν εγγράφως µέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου
2021 και ώρα 13:00 µ.µ. στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη, 2ος όροφος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100)
σφραγισµένο φάκελο προσφοράς για την προµήθεια µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης:
• ∆ύο (2) φωτοαντιγραφικών, για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Λέσβου, έτους 2021, συνολικού προϋπολογισµού 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
17%.
Είδος προµήθειας: ∆υο Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α΄.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο
κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Γενική ∆/νση Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος
και Υποδοµών, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Λέσβου, Π.Βοστάνη 2, Τ.Κ. 81100,
Μυτιλήνη).
γ. Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
δ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους
Πίνακες Συµµόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών Α΄.1. & Α΄.2. του Παραρτήµατος Α΄ και τον
Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς Β΄.1. του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης. Τα
ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συµµετέχοντα
και η µη προσκόµισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Προϊσταµένης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών της ΠΒΑ, και του αναπλ.
Προϊστάµενου της ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου και ενός υπαλλήλου της εν λόγω ∆ιεύθυνσης.

21PROC008817323 2021-06-25
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόµενης τιµής, για το σύνολο των υπό προµήθεια
φωτοαντιγραφικών.
Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ο Μειοδότης αφού ενηµερωθεί εγγράφως από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λέσβου,
θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• ασφαλιστική ενηµερότητα
• φορολογική ενηµερότητα
• πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου.
• Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία
προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του ∆.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας.
Τα δύο (2) φωτοαντιγραφικά θα παραδοθούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε έξοδα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης µε τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
θα σταλεί στο Επιµελητήριο Λέσβου για ανάρτηση και ενηµέρωση των µελών του.
Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισµού βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριµένα στη θέση
«∆ιαγωνισµοί» ή χορηγούνται από τη Γενική ∆/νση Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος &
Υποδοµών, ∆/νση Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, 3ος όροφος, Π. Βοστάνη
2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, αρµόδια υπάλληλος Ρόδου Γεωργία, τηλ 2251353842.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Συνολικός Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%: 4.000,00€.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α΄.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ηµεροµηνία – Υπογραφή - Σφραγίδα
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Α΄.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να
δηλώσουν τη συµµόρφωση τους
προς τις Απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών στο
σύνολο τους χωρίς καµία
µεταβολή και οι οποίες θα
συµπεριληφθούν ως όροι της
σύµβασης που θα υπογραφεί.
2. Τα φωτοαντιγραφικά πρέπει να
είναι άριστης ποιότητας. Οι
πρώτες ύλες και οι ουσίες, που
έχουν χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή τους, θα πρέπει να
συµφωνούν απόλυτα µε τις
απαιτήσεις της ενωσιακής και
εθνικής νοµοθεσίας.
3.Ο προµηθευτής αναλαµβάνει
την υποχρέωση να
αντικαταστήσει τα είδη που τυχόν
βρεθούν µε ελαττωµατική
κατασκευή κατά την παραλαβή ή
στο στάδιο της χρησιµοποίησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(Ναι ή Όχι)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ηµεροµηνία – Υπογραφή - Σφραγίδα
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Οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
Στην στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» περιγράφονται αναλυτικά
οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος
σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς/στοιχεία/δικαιολογητικά, που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκµηριώνουν
τα απαιτούµενα των προδιαγραφών.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του παραπάνω πίνακα και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους
όρους πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β΄.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ
Φωτοαντιγραφικό
Ασπρόµαυρο
Ψηφιακό Laser
Α3/Α4

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Ηµεροµηνία – Υπογραφή - Σφραγίδα

