
 

  
 
Φλώρινα,  18 Αυγούστου 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 : 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

Α.Π.  5492 
 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια : «Προμήθεια Ψυχρού 

Ασφαλτομίγματος » 
 

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 : « Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος ». 

 Η προμήθεια αφορά την προμήθεια 1.142,00 συσκευασιών ψυχρού 

ασφαλτομίγματος των 25 κιλών , για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για 

τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των επικείμενων των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οδοστρωμάτων. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ). 

       Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 3.997,00 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. 

25.06.03.001. 

       Η παράδοση του ψυχρού ασφαλτομίγματος θα γίνει επί τόπου στις αποθήκες της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και ειδικότερα στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων στην περιοχή Παλαιών Σφαγείων στη Φλώρινα και εντός 10 ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

       Τo προς προμήθεια ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα είναι σύμφωνα με τις συνημμένες της 

παρούσας τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν 

τις προϋποθέσεις, να συμμετέχουν και να καταθέσουν τις προσφορές, σύμφωνα με το 

συνημμένο Έντυπο Προσφοράς, 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 04-09-2020, ημέρα 

Παρασκευή .  

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. 

- Την Τεχνική Προσφορά, που περιλαμβάνει την περιγραφή του προσφερόμενου 

προϊόντος, καθώς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή/και εγκρίσεις. 

- 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 : 

   1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου 

εκπροσώπου) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. 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 .   

Συνημμένα : Μελέτη της Προμήθειας 

Φλώρινα , 18-08-2020 

  
Εσωτερική Διανομή : 

o Γραφείο Προμηθειών 

o Γραμματεία 
o Οικονομική Υπηρεσία 
o Αποθήκη 

 

 

        Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 
 
 
 
     Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
        MSc  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 
Φλώρινα,  13/8/2020 

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 

Α.Π. : 5394 

 
Προμήθεια  : 

 
«Προμήθεια Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος » 

 

                Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 
 
Το έτοιμο ψυχρό  ασφαλτόμιγμα  πρέπει να  έχει τις εξής ιδιότητες: 

Α.  Η εφαρμογή  του υλικού  να μην απαιτεί επάλειψη (συγκολλητική ή προεπάλειψη), 

ανάδευση ή ανάμιξη στην επιφάνεια εφαρμογής του υλικού. 

Β.   Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές  θερμοκρασίες), χωρίς  ειδικό 

εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου  τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι 

άμεση.  

Γ.    Να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, χωρίς να δημιουργεί  

κανένα  πρόβλημα στην  κυκλοφορία, να μην αποκολλάται  από το  οδόστρωμα και να μην 

παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 

Δ.   Να έχει καλή  πρόσφυση  τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα. 

Ε. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της 

συσκευασίας σε χρονικό  διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας (7 ημέρες). 

ΣΤ. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις  ιδιότητές του) στη συσκευασία του 

τουλάχιστον 12μήνες και χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος 

κλειστός κλπ.). 

    Όλα τα παραπάνω θα  δηλώνονται σε ενυπόγραφη δήλωση  τόσο του κατασκευαστή  όσο και 

του προμηθευτή. 

Πιστοποιητικά  

Θα προσκομίζονται : 

1.    Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο του κατασκευαστή του ψυχρού 

ασφαλτομίγματος. 

2.  Αποτελέσματα πρόσφατης (της τελευταίας πενταετίας) ανάλυσης του προσφερόμενου 

ψυχρού ασφαλτομίγματος, από εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ή αναγνωρισμένης Πολυτεχνικής 

σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό  

υλικό  είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς . 

3. To ασφαλτικό συνδετικό υλικό του ψυχρού ασφαλτομίγματος θα πρέπει να είναι 

εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15322 και συνοδεύεται από Πιστοποιητικό  

 



 

 

 

ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από επίσημο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το 

Ε.Σ.Υ.Δ. ή άλλο ευρωπαϊκό όργανο διαπίστευσης. 

4.  Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13043 ή 

το ΕΝ12620 και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από 

επίσημο φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ ή άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό 

διαπίστευσης. 

5. ΄Εντυπα στα οποία να φαίνονται  οι τεχνικές  προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και 

κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού . 

6.  Λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού.  

7. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο  κατασκευής του υλικού. 

8. Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του κράτους (Τμήμα επικινδύνων ουσιών) ότι το 

προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  

Ε.Κ.1272/2008. 

9. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (MSDS Material Safety Data Sheet) σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. 

10. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Διασφάλιση διαχείρισης των υλικών συσκευασίας 

σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01 ή σε διαφορετική περίπτωση θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι με δική του δαπάνη θα παίρνει από την ΔΕΥΑΦ τις κενές συσκευασίες , όποτε αυτό του 

ζητηθεί. 

1. Συσκευασία 

Η συσκευασία  θα είναι σε καινούρια (πρώτη χρήση) και μέχρι 25 κιλά. 

Χρόνος Παράδοσης  – Ελάχιστη ποσότητα- Ισχύς Προσφοράς 

  Τόπος παράδοσης θα είναι Αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (Βιολογικός Καθαρισμός 

Φλώρινας), περιοχή Παλαιών Σφαγείων, 53100 Φλώρινα σε παλέτες και η δαπάνη 

εκφόρτωσης με ό,τι μέσα απαιτηθούν θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

   Η προμήθεια  θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 

και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδικό προϋπολογισμού 25.06.03.001 

και προβλεπόμενο κόστος 3.997,00 χωρίς Φ.Π.Α. 24% . 

                        Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα  σε 
συσκευασία 25 κιλών 

τεμ. 1.142,00 3,50 3.997,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.997,00 

 Φ.Π.Α. 24%    959,28 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.956,28 

 
 
 



Εσωτερική Διανομή :  
o Γραφείο Προμηθειών 

o Γραμματεία 
o Οικονομική Υπηρεσία 
o Αποθήκη 
 

Φλώρινα, 13  Αυγούστου 2020 

 

            Υπεύθυνος Τμήματος Μελετών              H Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας 
                  & Επίβλεψης  Έργων 

 
               Σταυρίδης Κων/νος                                       Κωτσοπούλου Λεβένα 
           Μηχανολόγος Μηχανικός                                 Πολιτικός  Μηχανικός 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 
 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
                                                                                                             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«Προμήθεια ψυχρού   
ασφαλτομίγματος » 
 
 
 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………,  
έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., 
fax ………….. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα  σε 
συσκευασία  25 κιλών 

Τεμ. 1.142,00   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Φλώρινα , …../…./2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


