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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Θέµα:     Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός    προµήθειας    και   µεταφοράς  µη εµπορεύσιµου 

άλατος (αντιπαγετικού    άλατος) χωρίς προσθήκης ψηφίδας   για    τις   ανάγκες  

αποχιονισµού της    Π.Ε. Φλώρινας. 

 
Αριθµός ∆ιακήρυξης 9/2015 

 

   Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε 

ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας και µεταφοράς 2.000 τόνων 

περίπου µη εµπορεύσιµου άλατος (αντιπαγετικού άλατος) χωρίς προσθήκη ψηφίδος για τις 

εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τη περίοδο 2015-2016. 

   Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 150.000,00 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ). 

(Προµήθεια άλατος για το έτος 2015 προϋπολογισµός 13.000,00 €  και για το έτος 

2016 προϋπολογισµός 95.000,00 €, και για τη µεταφορά άλατος προυπολογισµός 

5.000,00 € για το έτος 2015 και για το έτος 2016 προϋπολογισµός 37.000,00 €) 
    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς 

Ηλεκτρονικά, µέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθµ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το Π.∆ 

118/07. 

   Ηµεροµηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 13/10/2015 

  Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2015 και ώρα 15:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

   Ηµεροµηνία ανοίγµατος προσφορών είναι η: 23/10/2015 

Η σύµβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε µε την παράδοση ολόκληρης της συµβατικής 

ποσότητας. 
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   Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής που θα καλύπτει 

το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές θα 

υποβληθούν για το σύνολο της προµήθειας, µε κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας τη 

χαµηλότερη τιµή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά 

είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και 

αντιπροσφορές. Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.  

   Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών. 

  Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοσιεύθηκε στις Εφηµερίδες «Χρηµατιστήριο», «Οικονοµική», και «Ηχώ 

Φλώρινας». 

     Το τιµολόγιο δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνοµα:  Περιφέρεια ∆υτ. 

Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεµαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ∆ΟΥ Κοζάνης, µε τιµή 

δηµοσίου και θα βαρύνει τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές.  

 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος 

15PROC003065978 2015-09-18

ΑΔΑ: 62Σ67ΛΨ-3Ξ2


		2015-09-18T14:49:01+0300
	Athens




