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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο
Τηλέφωνο:2521351326
Πληροφορίες : Δ. Βασιλειάδης
e-mail : Vasileiadisd@pamth.gov.gr

ΔΡΑΜΑ : 03/03/2022
Αρ. Πρωτ.:66406/899

Προς : Ιστοσελίδα ΠΕ Δράμας

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, έχοντας υπόψη την παρ.3 α του άρθρου 53
του ν.4782/2021 καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 25 περί διευκόλυνσης συμμετοχής Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και γεωγραφικά κριτήρια, ενδιαφέρεται για την προμήθεια
φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τις ανάγκες της Π.Ε Δράμας ( κάτωθι πίνακας), η πρόσκληση
ενδιαφέροντος επανεκδίδεται διότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον από προμηθευτή.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε - εάν ενδιαφέρεστε- να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά
στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας, Τμήμα Προμηθειών γραφείο
325, έως τις 10-03-2022, και ώρα 15:00 π.μ (πρωτοκολλημένη από το γραφείο 305) ή με αποστολή email.
Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη συνολικά
χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας και με την
προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα
πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια των εξής ειδών:
Α/Α Υλικά
Ποσότητα
1
Φάκελοι prepaid εσωτερικού χωρίς παράθυρο(11,4Χ22,9 cm)
4.630
2
Φάκελοι prepaid εσωτερικού χωρίς παράθυρο(16,2Χ22,9 cm)
1.000
3
Φάκελοι prepaid εσωτερικού χωρίς παράθυρο (23,0Χ32,0 cm)
1.300
4
Συστημένοι φάκελοι prepaid εσωτερικού χωρίς παράθυρο(11,4 cm X 22,9 cm)
100
Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις
καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.
Στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται πέραν της οικονομικής προσφοράς, και Υπεύθυνη
Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρεί τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα
73 , 74 75 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει και θα προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα σε
περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν όταν του ζητηθούν από την Υπηρεσία. (ενδεικτικά
αναφέρουμε: Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από επιχειρήσεις μη ατομικές).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2521351326.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
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