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                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ∆/ΞΗΣ 2/2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 23687 

  
           Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την µε αριθµ. 692/26 –4- 2016 απόφαση της Οικονοµικής Π.∆.Μ 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την 

προµήθεια χρώµατος και υαλοσφαιριδίων διαγραµµίσεων οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

  Οι προσφορές θα αφορούν τη συνολική ποσότητα για όλα τα υπό προµήθεια είδη. Η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιµάται συνολικά, στο ποσό των 99.876,00 € µε ΦΠΑ και ειδικότερα 

για: α) ποσότητα λευκού ακρυλικού χρώµατος 43.500 Kg  προϋπολογισθείσας τιµής 1,60 € και 

69.600,00 € και β) ποσότητα υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων: 14.500 Kg. προυπολογισθείσας 

τιµής 0,80 € και συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 11.600,00 €. 

   Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της προυπολογισθείσας τιµής πλατφόρµας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

  Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα 31-5-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η   6-6-2016  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 

15:00 π.µ.  µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η αποσφράγιση των 

προσφορών θα γίνει την 10/06/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., µέσω του Συστήµατος, 

από την αρµόδια επιτροπή.  

   Η εγγύηση συµµετοχής  αντιστοιχεί σε ποσοστό  δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, ήτοι 1.624,00 € . 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για 120 ηµέρες από την εποµένη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

   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. 

         Για  περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε Φλώρινας - Τµήµα Προµηθειών  (τηλ. 23850 54-504, ή 235350504  κ. 

Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιµη  µέρα  και  ώρα. 

  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 ή 

τους προµηθευτές.  
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