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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Μύρινα Λήμνου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση      : Λεωφόρος Δημοκρατίας 34  

        814 00 Μύρινα     

 Πληροφ.  : Καλλιγερή Χριστίνα   

     : 2254351238  

 e-mail : ckalligeri@lemnos.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την προμήθεια 50 (πενήντα) μασκών προστασίας αναπνοής  
και 100 (εκατό) ανταλλακτικών ζευγών φίλτρων αυτών. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι 
την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου 
(Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β 
της παρούσας) για την προμήθεια με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με την ένδειξη  

• για την προμήθεια μασκών προστασίας αναπνοής X-PLORE 3500 και ανταλλακτικά ζεύγη 
φίλτρων αυτών X-PLORE ABEK1 HG P3 R D  . 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: 
Το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) θα συνοδεύεται από τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές, με 
συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Α΄. Όλοι οι όροι και εγγυήσεις της παρούσης (σελ.2) 
και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.   

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της 
προμηθευόμενης ποσότητας σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας Ανακοίνωσης. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρον την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου που βρίσκεται 
επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα και θα πρέπει να είναι έτοιμα προς χρήση. 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την ίδια εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ.   

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2021, Φορέας 1072 ΚΑΕ 5152.0001. Η 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Αναθέτουσας Αρχής 
(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λέσβου, παράρτημα Λήμνου προς ανάρτηση και 
ενημέρωση των μελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α. www.pvaigaiou.gov.gr και στην ιστοσελίδα 
της Π.Ε. Λήμνου www.limnos.gr  

Τα στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού αναλύονται ως κάτωθι: 
        

  

Α:   ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
  

Είδος προμήθειας: το υπό προμήθεια είδος περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
  

http://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.limnos.gr/
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Ποσότητες Ειδών:  Οι ποσότητες που ζητούνται  αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α . 
  

Χρόνος Παράδοσης: έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.  

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του συνόλου της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 3.200,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
  

Β: ΟΡΟΙ-ΕΞΞΥΗΣΕΙΣ 

1. Το είδος και οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένα και δε θα διαφοροποιηθούν σε καμία περίπτωση και για 

κανένα λόγο ούτε από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου ούτε από τον προμηθευτή 

2. Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό προμήθεια 

προϊόντων. 

3. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση κατά την παραλαβή και να 

συμφωνεί με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Β ειδάλλως θα επιστραφεί προς άμεση 

αντικατάσταση με έξοδα του προμηθευτή. 

4. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Για το προμηθευόμενο είδος παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την αναγραφόμενη 

Απάντηση του προμηθευτή στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.  

6. Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς 

επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν, εφόσον αυτές δεν 

οφείλονται σε κακή χρήση.   

7. Η αποστολή των υπό προμήθεια ειδών θα εκτελεστεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έγγραφης 

ειδοποίησης που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 

της Π.Ε. Λήμνου. 

 

Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
  

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή με ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για 
την προμήθεια και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), 

εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν 
διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην 
Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να:  
α) συμπληρώσουν τον  ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και να τον συμπεριλάβουν 
στο φάκελο της προσφοράς τους. 
β) υπογράψουν στην οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ότι έχουν μελετήσει τα στοιχεία και 
αποδέχονται τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης.  
γ) συμπεριλάβουν στον φάκελο προσφοράς prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας.  
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 
και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς τους.   
  

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση   

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 
Προσφορά.  

Συνημμένα:  

1) Παράρτημα Α –ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
2) Παράρτημα Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού 
Π.Ε. Λέσβου  

Ευστρατία Ελευθερίου 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 

      

    Ημερομηνία …… / …… / 2022 

                                                                       Υπογραφή & σφραγίδα επιχείρησης 

  Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣΚΩΝ 

Α1 Περιγραφή Μάσκα προστασίας αναπνοής   

Α2 Τύπος μάσκας Μάσκα ημίσεως προσώπου μέγεθος LARGE  

Α3 Μάρκα / Μοντέλο Drager X-plore 3500   

Α4 Ποσότητα 50 (πενήντα)   

Α5 
Γενικά 

χαρακτηριστικά 

Υποαλλεργική κατασκευή απο υλικό DragerFlex  

Καινοτομικό σύστημα κεφαλοδέματος FlexiFit  

Μέγιστη ασφάλεια χρήστη  

Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ  

Άριστη εφαρμογή σε συνδυασμό με γυαλιά και μάσκα  

Αυξημένη προστασία απο ζεύγος φίλτρων bayonet  

Εγγυημένη ποιότητα κατασκευής απο τον Γερμανική 

εταιρεία Drager 

 

Α6 Βάρος Περίπου  95 gr  

Α7 Υλικό κατασκευής DragerFlex  

Α8 Τύπος φίλτρων  Bayonet  

Α9 Πιστοποιήσεις  CE, EN 140, AS/NZS 1716, NIOSH 42 CFR 84  

Α10 
Περιεχόμενο 

συσκευασίας 
Μάσκα ημίσεως προσώπου X-Plore 3500 

 

Α11 Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος. 
 

Β ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

Β1 Περιγραφή Φίλτρα προστασίας αναπνοής σε ζεύγος   

Β2 Μάρκα / Μοντέλο DRAGER X-PLORE ABEK 1 HG P3 R D  

Β3 Ποσότητα 100 (εκατό) ζεύγη.  

Β4 
Γενικά 

χαρακτηριστικά 

Υψηλή κατακράτηση οργανικών και ανόργανων 

αερίων 

 

 

Μέγιστη κατακράτηση αμμωνίας και υδράργυρου  

Μέγιστη κατακράτηση μικροσωματιδίων και σκόνης  

Κούμπωμα Bayonet  

Κατάλληλο για χρήση με μάσκες ημίσεως και 

ολόκληρου προσώπου 

 

Δυνατότητα αποθήκευσης έως και έξι χρόνια  

Εγγυημένη ποιότητα κατασκευής απο τον Γερμανικό 

κολοσσό Drager  

 

Β5 Τύπος σπειρώματος Bayonet  

Β6 Τύπος προστασίας ABEK1 Hg P3 RD  

Β7 Τύπος χρήσης R επαναχρησιμοποιούμενο  

Β8 Πιστοποιήσεις EN 143, EN 14387, AS/NZS 1716, CE  

Β9 
Περιεχόμενο 

συσκευασίας 

Φίλτρα αναπνευστικής προστασίας ABEK1 Hg P3 RD σε 

ζεύγος 

 

Β10 Εγγύηση  Τουλάχιστον 6 έτη.  





   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Για την προμήθεια 50 (πενήντα) μασκών προστασίας αναπνοής 

 και 100 (εκατό) ανταλλακτικών ζευγών φίλτρων αυτών. 

 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Τιμή μονάδας  

άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 

αξία άνευ 

ΦΠΑ 

 

1. 
Μάσκα προστασίας 

αναπνοής με ζεύγος φίλτρων 
DRAGER X-PLORE 3500  50     

2. 
Φίλτρα προστασίας 

αναπνοής σε ζεύγος 
X-PLORE ABEK1 HG P3 R D  100   

     

Ποσοστό ΦΠΑ:   24% 

  

Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:     

  

Συνολική Αξία με ΦΠΑ:     

 

             Ημερομηνία …… / ……. / 2022 

                   Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης  

 

 

 

 

 

Έχω μελετήσει τα στοιχεία και αποδέχομαι τους όρους της Αριθ. 46886/12-07-2022 Ανακοίνωσης του 

Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου. 

                                                                                                 Ημερομηνία …… / ……. / 2022 

                   Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

  

ΑΦΜ – ΔOY    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL    

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  




