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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης &
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υ̟ηρεσία
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Προς :

Κάθε Ενδιαφερόµενο

Α.Π. 3963
Θέµα: «Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για την ̟ροµήθεια και την το̟οθέτηση
ελαστικών σε Α̟οφρακτικό Μηχάνηµα ΜΕ 67952 & Ηµιφορτηγό CADDY
ΡΑΒ 8492 »
Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του
άρθρου 330 του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφες, σφραγισµένες
προσφορές για την προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών.
Ειδικότερα η προµήθεια και τοποθέτηση αφορά :
Α) ∆ύο ελαστικά διαστάσεων 315-80-22,5 για το Αποφρακτικό Μηχάνηµα µε αριθµό
κυκλοφορίας ΜΕ 67952 .
Β) Τέσσερα ελαστικά διαστάσεων 10,5-18 για το Ηµιφορτηγό CADDY µε αριθµό
κυκλοφορίας ΡΑΒ 8492 .
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας και τοποθέτησης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 900,00 ευρώ
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό
προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. οικονοµικού έτους 2018 και ειδικότερα τον Κ.Α.
26.01.00.005.
Η προσφορά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης σε σφραγισµένο φάκελο,
όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή και ο τίτλος της προµήθειας.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04-07-2018, ηµέρα
Τετάρτη .
Τρό̟ος Κατάθεσης ̟ροσφορών .
Α) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Β) Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω :

- Την Οικονοµική Προσφορά.
- Τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων
αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016 :
- Φορολογική ενηµερότητα
- Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα .
Φλώρινα, 28-06-2018
Για το Γραφείο Προµηθειών

Η Προϊσταµένη της Τεχνικής
Υ̟ηρεσίας

Νικόλαος Κεσίδης
Υ̟άλληλος Τ.Υ.

Λεβένα Κωτσο̟ούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική ∆ιανοµή :
o Οικονοµική Υ̟ηρεσία
o Γραφείο Προµηθειών
o Γραµµατεία
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Αρχιτέκτων Μηχανικός

