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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2016  

ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

           Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την µε αριθµ. 490/2016 µε Α∆Α: 7Σ497ΛΨ-ΙΛ5  
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την 
διενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια «Αναλώσιµων για Η/Υ, Φωτοτυπικά και Φαξ και γραφικής 
ύλης» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το έτος 2016. 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες  

ευρώ (73.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (δηλαδή: 36.500,00 € µε ΦΠΑ για 
αναλώσιµα για Η/Υ, φωτοτυπικά και φαξ, και 36.500,00 € µε ΦΠΑ για γραφική ύλη). 

 
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισµού 

είναι στις  9 - 05  - 2016  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ.   
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για 120 ηµέρες από την επόµενη 

της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2016, της Περιφερειακής 

Ενότητα Φλώρινας(Φορέας 072, ΚΑΕ  1111.01). 
 

Η Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας (µη συµπεριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριµένα: 

α) Για την προµήθεια αναλώσιµων για Η/Υ, φωτοτυπικών  και Φαξ  ποσού   593,50 €,   
β) Για την προµήθεια Γραφικής Ύλης  ποσού  593,50 € 

 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον 150 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης µαζί µε τα αναπόσπαστα τµήµατά της διατίθεται σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση των ιστοτόπων www.florina.gr και 
www.pdm.gov.gr  

 
       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε Φλώρινας-Τµήµα Προµηθειών  (τηλ. 2385054504, ή 235350504  κ. 
Χρήστο Κωνσταντινίδη και Καρυδά ∆ροσή) κάθε εργάσιµη  µέρα  και  ώρα. 
 
 
                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
                                                                                 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
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