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ΘΕΜΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών 
ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την  απόφαση 343/2022  (ΑΔΑ: 6ΞΨΒΟΚΠΛ-ΞΕΒ)  αποφάσισε την απευθείας 
ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες όλων 
των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 4.830,56 € χωρίς τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών 
ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού, που τηρεί τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Μελέτης και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 25/08/2022, ημέρα 
Πέμπτη και μέχρι 14:00 ώρα , εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου και θα απευθύνεται στο 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 13 – 17,Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο επί ποινή αποκλεισμού, 
όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΔΕΥΑΛ – ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
3. Ο τίτλος της προμήθειας
4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης   
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, 

κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.).
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς σας, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα:

0000153646
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό και που να να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς)  ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, 
σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής 
εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος 
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της
4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της
5. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
6. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της 

επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.
7. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς)
8. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τεχνικές προδιάγραφες 

Συνημμένα: 
1. Η απόφαση 343/2022  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ                                           Ο ΠΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
3. Τεύχος 1: Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές προδιαγραφές
4. Τεύχος 2: Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεύχος 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                                                     ΦΛΩΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ          
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