
 

  
 
Φλώρινα, 17-06-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
Προς : 

 
Ενδιαφερόμενους 

Α.Π. 3646  
 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση 

ελαστικών σε Βυτιοφόρο Αποφρακτικό Όχημα ΜΕ 67952 »  
 

Η Δ.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 : 

 Τέσσερα ελαστικά διαστάσεων 315-80-22,5 για το Βυτιοφόρο Αποφρακτικό 

Όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 67952 . 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής. 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των 1.370,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2020 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 25-06-2020, ημέρα 

Πέμπτη .  

Τρόπος Κατάθεσης προσφορών . 

Α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω 

προθεσμία, στο Πρωτόκολλο της Δ.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, 17-06-2020 

Για το Γραφείο Προμηθειών   Η Προϊσταμένη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

 
 

Νικόλαος Κεσίδης 
Υπάλληλος Τ.Υ. 

 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εσωτερική Διανομή : 
o Οικονομική Υπηρεσία 
o Γραφείο Προμηθειών 

o Γραμματεία 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια  

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 


