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ΘΕΜΑ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την 
απευθείας ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου 

φωτοβολταϊκού συστήµατος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων 

επικοινωνίας της δεξαµενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσµου», µε βάση την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής. 
                                                  
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Λ µε την απόφαση 212/19 (Α∆Α: Ω35ΓΟΚΠΛ-ΕΟ1) αποφάσισε την  
απευθείας ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου 
φωτοβολταϊκού συστήµατος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των 
διατάξεων επικοινωνίας της δεξαµενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσµου», 
προϋπολογισµού 4.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την προµήθεια 
«Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος παραγωγής 
ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων επικοινωνίας της δεξαµενής ¨Φανός¨ του 
αντλιοστασίου Συνδέσµου», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά που τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 20/05/2019, 
ηµέρα ∆ευτέρα και µέχρι 12:00 η ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑ Λέσβου 
και θα απευθύνεται στο ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ, στην ∆ιεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 
Μυτιλήνη), ΤΚ 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 υπηρεσία (∆ΕΥΑΛ 

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  
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 στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  
 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
3. Φορολογική ενηµερότητα 
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα 
5. Οικονοµική προσφορά (σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα έντυπα οικονοµικής 

προσφοράς) 
 

 
 
 
 

Συνηµµένα:   
1. Η απόφαση 212/19 του ∆.Σ. της 

∆ΕΥΑΛ 
2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
3. Τεύχος 1: Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές 

Προδιαγραφές 
4. Τεύχος 2: Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τεύχος 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ 
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