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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15
Ταχ. Κώδικας: 81131
Πληροφορίες: Ε.Κουρουλή
Τηλέφωνο: 22513 53612
e-mail: e.kourouli@pvaigaiou.gov.gr

Μυτιλήνη, 06/05/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27526/1583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της προμήθειας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου σε είδη υγιεινής και καθαριότητας, μέχρι του ποσού των 12.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν
προσφορά, μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., με τα κάτωθι είδη:
ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Χαρτί Κουζίνας (συσκευασία 1 κιλού)
Χαρτί Υγείας (συσκευασία 24 τεμαχίων)
Υγρό Σαπούνι Χειρός (συσκευασία 4
λίτρων)
Χλωρίνη Παχύρευστη (συσκευασία 4
λίτρων)
Οι προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του Παραρτήματος
Α΄ καθώς και τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β΄, θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στη
Γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας, της Διεύθυνσης Διοικητικού
– Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου, κα Κουρουλή Εριφύλη.
Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 10114/999/22-022022 (ΑΔΑ:6ΔΘΙ7ΛΩ-ΧΥΛ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αριθ. - ημερ.
εγγραφής 25-11/2/2022, και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της
Υπηρεσίας.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
της ΠΕ Λέσβου, θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκομίσει στο Τμήμα
Προμηθειών & Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 ασφαλιστική ενημερότητα
 φορολογική ενημερότητα
 πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για
εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας
τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.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 υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά σε υπηρεσίες της Π.Ε Λέσβου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Λέσβου, με έξοδα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης.
Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού θα χορηγούνται από την Δ/νση
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Τμήμα
Προμηθειών & Περιουσίας, 2ος όροφος, Ανδρομέδας 15, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη,
αρμόδια
υπάλληλος
Κουρουλή
Εριφύλη,
τηλ
2251353612
και
email:e.kourouli@pvaigaiou.gov.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Ανακοίνωσης παρέχονται από
την Υπηρεσία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, του ενός κιλού, δίφυλλο, με διάτρηση,
από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα και ανθεκτικό για πολλές
χρήσεις. Βάρος ρολού 1000 γρ. ± 5%
2. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: Χαρτί υγείας από λευκασμένο χαρτί χημικό λευκό, διπλό γκοφρέ των
120 έως 140 γρ. το τεμάχιο, διπλών φύλλων, σε συσκευασία των 24 ρολών χωρίς ατομικό
περιτύλιγμα. Να είναι αντοχής στη χρήση και τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με
διάτρηση
3. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ (4lit/τεμ): Κρεμοσάπουνο χεριών σε συσκευασία 4 λίτρων.
Να είναι συμπυκνωμένο και να έχει απαλό άρωμα
4. ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (4lit/τεμ):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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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.

ΝΑΙ

2.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αντικαταστήσει τα
είδη που τυχόν βρεθούν με
ελαττωματική κατασκευή κατά την
παραλαβή.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(Ναι ή Όχι)

Ημερομηνία – Υπογραφή - Σφραγίδα
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Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 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.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω πίνακα.
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 B΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

Χαρτί Κουζίνας (συσκευασία 1 κιλού)
Χαρτί Υγείας (συσκευασία 24 τεμαχίων)
Υγρό Σαπούνι Χειρός (συσκευασία 4 λίτρων)
Χλωρίνη Παχύρευστη (συσκευασία 4 λίτρων)
ΣΥΝΟΛΟ:
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