Μύρινα 8/9/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Προς: Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις

Πληροφορίες: Π. Ψαραδέλλης
Ταχ.Δ/νση: Μύρινα Λήμνου
Ταχ.Κώδικας:81400
Τηλ.: 6978927156

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα
HONDA HR-V με αρ. κυκλ. ΚΗI 1241 της ΠΕ Λήμνου
Το Τμήμα Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα HONDA HR-V
με αρ. κυκλ. ΚΗI 1241 της Π.Ε. Λήμνου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα ελάχιστων τεχνικών
απαιτήσεων.
Α/Α
1

Περιγραφή
Ελαστικά διαστάσεων 205/70/R15
(στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος
τοποθέτησης)

Ποσότητα
τέσσερα (4)
τεμάχια

Όχημα
HONDA HR-V με αρ. κυκλ.
ΚΗI 1241

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν την οικονομική τους
προσφορά έως την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα Τεχνικών Έργων (κεντρικό
κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου.
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2.
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4.
5.
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8.

Η οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας των τεσσάρων
(4) ελαστικών και θα περιλαμβάνει και το κόστος τοποθέτησής τους, με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει τα τέσσερα (4) ελαστικά στο υπηρεσιακό όχημα, στο
χώρο εργασίας του, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου και χωρίς
επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής της προμήθειας επιβαρύνουν τον
προμηθευτή – ανάδοχο.
Στην τιμή προμήθειας κάθε ελαστικού υπολογίζεται η εργασία αφαίρεσης του παλιού
ελαστικού, η τοποθέτηση του καινούριου, η ζυγοστάθμιση και η ευθυγράμμιση.
Η ολοκλήρωση της παραπάνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 20
εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση στον ανάδοχο της ανάθεσης της προμήθειας
κατόπιν υπογραφής της απόφασης ανάθεσης από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.
Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από την ημερομηνία
τοποθέτησης τους περισσότερο από 6 μήνες.
Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς: 02 μήνες.
Επισυνάπτονται προς συμπλήρωση το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
Εκ του Τμήματος Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ HONDA HR-V
ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗI 1241 ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
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Μάρκα/Τύπος
ελαστικών

Ελαστικά διαστάσεων 205/70/R15
(στην τιμή περιλαμβάνεται και το
κόστος τοποθέτησης)
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τέσσερα (4) τεμάχια

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ (24%):
Συνολική Αξία με ΦΠΑ:

Όροι συμμετοχής
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Η οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας των τεσσάρων (4)
ελαστικών και θα περιλαμβάνει και το κόστος τοποθέτησής τους, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει τα τέσσερα (4) ελαστικά στο υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο
εργασίας του, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου και χωρίς επιπλέον
χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής της προμήθειας επιβαρύνουν τον προμηθευτή –
ανάδοχο.
Στην τιμή προμήθειας κάθε ελαστικού υπολογίζεται η εργασία αφαίρεσης του παλιού ελαστικού, η
τοποθέτηση του καινούριου, η ζυγοστάθμιση και η ευθυγράμμιση.
Η ολοκλήρωση της παραπάνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 20 εργάσιμων
ημερών από την γνωστοποίηση στον ανάδοχο της ανάθεσης της προμήθειας κατόπιν υπογραφής της
απόφασης ανάθεσης από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.
Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από την ημερομηνία τοποθέτησης
τους περισσότερο από 6 μήνες.
Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς: 02 μήνες.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία, ……../......../ 2021

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

