
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                  Φλώρινα      1 - 12 - 2017 

∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          Αριθ. Πρωτ: 210549/2903 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 5/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 48952 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την µε αριθ.2783/21-11-2017 (Α∆Α 
6ΡΟΘ7ΛΨ-Γ2Γ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό 
Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε ηλεκτρονικές 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας και µεταφοράς 1.344 τόνων αλατιού 
αποχιονισµού δρόµων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018. 
   Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ). 
    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς 
Ηλεκτρονικά, µέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν. 
4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθµ. Π1/2390/2013 (Α,2677). 
   Ηµεροµηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 1/12/2017. Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών: 23/12/2017 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
Ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 
   Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 27/12/2017 και ώρα 10:00. 
Η σύµβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε µε την παράδοση ολόκληρης της συµβατικής 
ποσότητας. 
   Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής που θα καλύπτει 
το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.612,90 €. 
Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της προµήθειας, µε κριτήριο κατακύρωσης της 
προµήθειας τη χαµηλότερη τιµή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την 
προσφορά είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και 
αντιπροσφορές. Το έργο µε κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. 
Φλώρινας της Π.∆.Μ..  
   Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών. 
Πληροφορίες στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Φλώρινας –Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 

23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιµη µέρα και ώρα.   Η 

σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισµού παρέχονται στους ενδιαφερόµενους 

από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pdm.gov.gr  και της Π.Ε. Φλώρινας  

www.florina.gr. 

       Το τιµολόγιο δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνοµα:  Περιφέρεια ∆υτ. 

Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεµαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ∆ΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει 

τον προµηθευτή.  

Ο Περιφερειάρχης 
 

Καρυπίδης Θεόδωρος 


