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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄άριθµ. 146 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»
ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 143/Α/2014).
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την µε απευθείας ανάθεση σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων
προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.
6. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών &
Υπηρεσιών», (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
8. Το πρωτογενές αίτηµα µε αριθ. πρωτ. 36210/378/3-3-2017 µε Α∆ΑΜ : 17REQ005868281
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.
9. Το αριθ. πρωτ. 41467/2419/22-3-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (έδρα)
– Τµήµα Οικονοµικής – Λογιστικής ∆ιαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.
10.Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. Αρ. 539/28-3-2017 (µε Α∆Α:
ΩΤΝΜ7ΛΨ-∆Ψ6) για έγκριση ∆απανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας Π.∆.Μ.
11. Την αριθµ. Πρωτ. 56941/3601/5-4-2017 µε Α∆Α: Ω2Υ07ΛΨ-ΧΛ7 Απόφαση έγκρισης
δέσµευσης πίστωσης µε Α/Α 1215 /5-4-2017 για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου
«Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου 2017».

12. To εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 17REQ006097074
13. Το αριθ. πρωτ. 63333/1001/12-4-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων µε τη
συνηµµένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισµό µελέτης για την προµήθεια ψυχρής
ασφάλτου.
14. Την Αριθ. 751/2-5-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α: 7ΤΥ67ΛΨ7ΩΩ) έγκρισης της µε απευθείας ανάθεση προµήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες
εργασιών επούλωσης λάκκων σε σηµεία του Εθνικού Ε.Ο. ∆ικτύου του Ν. Φλώρινας.
15. Την αριθ. 757/2-5-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α 7ΧΛΒ7ΛΨΤΧΝ) έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ψυχρής ασφάλτου.
15.Τις ανάγκες εργασιών άµεσης επούλωσης λάκκων µε χρήση ψυχρής ασφάλτου σηµείων
του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου του Νοµού Φλώρινας, αρµοδιότητας της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία,
κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς
φορείς, την προµήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών άµεσης επούλωσης
λάκκων σηµείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου του Νοµού Φλώρινας µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
8.639,70 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9781 οικονοµικού έτους 2017.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή.

Η διάρκεια της σύµβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει µε την
παράδοση όλων των ειδών, έως και 31/12/2017.
Η προς προµήθεια ψυχρή άσφαλτος περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το
περιγραφικό Τιµολόγιο, του Παραρττήµατος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙ.
Σε περίπτωση προσφορών µε το ίδιο οικονοµικό τίµηµα θα γίνει διαπραγµάτευση µε τους
υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει µειοδότης θα γίνει κλήρωση.
Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής.
2. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναγράφονται:
1) τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.
2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση και δεν υπάρχουν οι λόγοι
αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν 4412/2016.
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υπογραφή της Σύµβασης ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει: α)
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου β) Φορολογική ενηµερότητα, γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο
µέχρι την 17- 5 -2017 ηµέρα Τετάρτη από 10:00 έως και 11:00 στο γραφείο του Τµήµατος
Προµηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος, Πτολεµαίων 1, Φλώρινα ΤΚ 53100 και η
κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε courier.
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504.
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής www.florina.gr και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έργο : "Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου
2017 "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

Προϋπολογισµός : # 8.639,70 € #

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο «Προµήθεια
ψυχρής

ασφάλτου

Περιφερειακής

2017»

Ενότητας

και

χωροθετείται

Φλώρινας.

Με

το

στην

περιοχή

συγκεκριµένο

της
έργο

προβλέπεται να γίνουν εργασίες επούλωσης λάκκων, µε χρήση ψυχρού
ασφαλτοµίγµατος, µε το υφιστάµενο προσωπικό και

ίδια µέσα από την

∆/νση Τεχνικών Έργων, σε σηµεία του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού
∆ικτύου του Νοµού Φλώρινας, αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φλώρινας.
Σκοπός του έργου είναι µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, να προβαίνει
η ∆/νση Τεχνικών Έργων στην άµεση επούλωση των δηµιουργούµενων
λάκκων στην επιφάνεια του οδοστρώµατος, πριν αυτές διευρυνθούν και
γίνουν επικίνδυνες για την κυκλοφορία των οχηµάτων.

Με δεδοµένο ότι το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα :
- Εφαρµόζεται εν ψυχρό και συνεργάζεται άψογα µε παλαιά και νέα
άσφαλτο, χωρίς να απαιτείται συγκολλητική, ανάµιξη και τετραγωνισµός
λακκούβας.
- Εφαρµόζεται οποιαδήποτε εποχή χωρίς να επηρεάζεται από ακραίες
θερµοκρασίες (χιόνι, παγετό, καύσωνα).
- ∆εν υπάρχει απώλεια υλικού (δίχως φύρα) και είναι ακίνδυνο στην
χρήση. Έχει ταχύτατη εφαρµογή και λόγω των ιδιοτήτων του ο δρόµος
δίνεται άµεσα στην κυκλοφορία.
Από τις παραπάνω αναφερόµενες ιδιότητες, προκύπτει ότι το έτοιµο
ψυχρό ασφαλτόµιγµα είναι ιδανικό υλικό για την άµεση αποκατάσταση
φθορών της επιφάνειας του οδοστρώµατος, ώστε να µην µένουν
ακάλυπτες

λακκούβες

ή

τοµές

που

εγκυµονούν

κινδύνους

στην

κυκλοφορία των οχηµάτων.

Για

το

λόγω

αυτό

απαιτείται

η

προµήθεια

έτοιµου

ψυχρού

ασφαλτοµίγµατος, σε συσκευασία πλαστικών δοχείων των 25 Kg,
καθιστώντας εύκολη την αποθήκευση και την χρήση τους.
Με δεδοµένο ότι για την επούλωση λάκκων συνολικού όγκου 1m3,
απαιτούνται περίπου 50-70 πλαστικά δοχεία ψυχρού ασφαλτοµίγµατος των
25Kg και έχοντας υπόψη την κατάσταση του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού
δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, απαιτείται η προµήθεια
περίπου 23.225,00 Kg έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος ή 929,0
πλαστικά δοχεία των 25Kg έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα πλαστικό δοχείο ψυχρής ασφάλτου των
25 Kg κοστίζει 7,50 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), το συνολικό κόστος για την
προµήθεια των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των # 6.967,50 €# χωρίς
το Φ.Π.Α. ή

# 8.639,70 € # µε το Φ.Π.Α.

Φλώρινα, 12 Απριλίου 2017

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάµενος

Ο ∆ιευθυντής

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος

Μουρατίδης Κων/νος

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2017 ''

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : " 8.639,70 € "

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α

1.

ΕΙ∆ΟΣ

Προµήθεια ψυχρής
ασφάλτου

Μονάδα Μέτρησης
( Πλαστικά ∆οχεία των
25Kg )

Ποσότητα

Τεµάχια

929,00

∆απάνη (€)

Τιµή
Μονάδας

Μερική

7,50

6.967,50

Ολική

6.967,50

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.

6.967,50
(24%)

1.672,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.639,70

Φλώρινα, 12 / 04 / 2017
Ο Συντάξας

Μουρατίδης
Κων/νος
Πολιτικός
Μηχανικός

Ο Προϊστάµενος
Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Ο ∆ιευθυντής
∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΑΣ

ΕΡΓΟ : '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2017 ''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 8.639,70 € #

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

ΕΙ∆ΟΣ

Μονάδα Μέτρησης
( Πλαστικά ∆οχεία των
25Kg )

Ποσότητα

1

Προµήθεια
ψυχρής ασφάλτου

Τεµάχια

929,00

Τιµή Μονάδος ( € )

Σύνολο ( € )

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. ( 24% )

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

*

Η Επιβάρυνση παρακράτησης φόρου - κρατήσεων, για την προµήθεια του υλικού βαρύνει τoν
Ανάδοχο.

*

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η προµήθεια της ψυχρής ασφάλτου, µε τις τιµές της προσφοράς, θα γίνεται µε έναν από τους
παρακάτω τρόπους :
α. Ολόκληρη η ποσότητα θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην Π.Ε. Φλώρινας, αµέσως µετά την
υπογραφή της Σύµβασης.
β. Η ανωτέρω ποσότητα θα παραδίδεται σε δόσεις από τον Ανάδοχο στην Π.Ε. Φλώρινας, καθόλη
την διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τις εντολές του Τµήµατος Οικονοµικής - Λογιστικής ∆ιαχείρισης
Π.Ε. Φλώρινας.
2. Η προσφερόµενη τιµή αφορά παράδοση του υλικού στις αποθήκες της Π. Ε. Φλώρινας ( Κτιριο
Μηχανηµάτων ) και θα περιλαµβάνει όλα γενικώς τα έξοδα για την παράδοση ( µεταφορά, σταλίες
κ.τ.λ. ).
3. Ισχύς προσφοράς τουλάχισον Έξι ( 6 )
µήνες.

Φλώρινα, ….. / ….. / 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Έργο : " Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου
2017 "

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Προϋπολογισµός : # 8.639,70 € #

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Ενδεικτικές προδιαγραφές διαγωνισμού

Έντυπα, σχέδια, κατάλογοι στα οποία να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές,
τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον πλήρη και σαφή καθορισµό
του
προσφερόµενου υλικού.

Το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα πρέπει να είναι παντός καιρού, να

εφαρμόζεται µε ευκολία και αποτελεσματικά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες
(βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές και υψηλές θερμοκρασίες).
Η εφαρμογή του υλικού να µην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές,
προεπαλείψεις), να µην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευµένοι εργάτες και η
απόδοσή του στην κυκλοφορία να είναι άµεση.

Το υλικό να µην περιέχει πτητικά και τοξικά (υγιεινή και ασφάλεια στην
εργασία) και να είναι ακίνδυνο στη χρήση του, χωρίς να απαιτείται ειδικός
εξοπλισµός.

Να είναι συσκευασµένο σε εύχρηστη συσκευασία (Πλαστικά δοχεία των 25
κιλών), µε διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο (2) έτη, χωρίς περιορισμούς ως
προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.τ.λ.), και να είναι δυνατή η
επανάχρηση του υπολειπόμενου υλικού µετά το άνοιγµα της συσκευασίας σε
διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά με την κατάλληλη φύλαξη.

∆ήλωση για την προέλευση του υλικού και του εργοστασίου κατασκευής του.

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008.
Πιστοποιητικό ελέγχου από Πιστοποιημένο εργαστήριο δηµοσίων έργων.
Πληροφοριακό ∆ελτίο Ασφάλειας Υλικού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1907/2006.
∆ιασφάλιση διαχείρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε το Ν. 2939/01.

Φλώρινα, 12 Απριλίου 2017

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάµενος

Ο ∆ιευθυντής

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος

Μουρατίδης Κων/νος

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

