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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ  

 
Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 
Έσονηαρ ςπότη: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/7-6-2010 ΦΔΚ 87 ηεχρνο Α΄ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 
2. Σν Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α΄) «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
3.Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄άξηζκ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 
   ΦΔΚ 239/27-12-2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν 4270/2014, «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 143/Α/2014). 
5. Σν άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/1995, γηα ηελ κε απεπζείαο αλάζεζε ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ      
πξνκήζεηαο πξντφλησλ, παξνρήο ππεξεζηψλ.  
6. Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
7.Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ», 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). 
 8. Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. πξση. 81369/1636/8-5-2018 κε ΑΓΑΜ : 18REQ003060644 ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φιψξηλαο. 
9. Σν αξηζ. πξση. 83819/7041/10-5-2018 έγγξαθν αίηεκα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ (έδξα) – 
Σκήκα Οηθνλνκηθήο – Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο Π.Δ. Φιψξηλαο γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ. 
10.Σελ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο Π.Γ.Μ. Αξ. 1390/16-5-2018 (κε ΑΓΑ: ΧΠΗΡ7ΛΦ-ΜΒ9) γηα  
έγθξηζε Γαπαλψλ θαη δηάζεζεο πίζησζεο ηεο Π.Δ. Φιψξηλαο - Π.Γ.Μ. 
11. Σελ αξηζκ. Πξση. 97890/8218/30-5-2018 κε ΑΓΑ: 7ΑΓ7ΛΦ-4ΛΓ Απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο 
πίζησζεο κε Α/Α 2402/30-5-2018 γηα ηε δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα εηδηθνχ Σάπεηα γηα ηελ 
Π.Δ. Φιψξηλαο». 
12. To εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 18REQ003226535. 
13. Σν αξηζ. πξση. 81225/1631/8-5-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ κε ηε ζπλεκκέλε Σερληθή 
Έθζεζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα Πξνκήζεηα (κεηαθνξά θαη παξάδνζε) εηδηθνχ 
Σάπεηα (ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα) γηα ηελ Π.Δ. Φιψξηλαο.  
14. Σελ Αξηζ. 1835/20-6-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Μ. (ΑΓΑ: ΦΙΞΚ7ΛΦ-3ΙΦ) 
έγθξηζεο ηεο, κε απεπζείαο αλάζεζε, πξνκήζεηαο (κεηαθνξά θαη παξάδνζε) εηδηθνχ Σάπεηα (ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα) γηα ηελ Π.Δ. Φιψξηλαο θαη ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  
15. Σελ αξηζ. 1836/20-6-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Μ. (ΑΓΑ: 6ΟΓ07ΛΦ-Λ27) 
έγθξηζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο (κεηαθνξά θαη παξάδνζε) εηδηθνχ Σάπεηα 
(ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα) γηα ηελ Π.Δ. Φιψξηλαο. 
 16.Σελ αλάγθε Πξνκήζεηαο εηδηθνχ Σάπεηα γηα ηελ Π.Δ. Φιψξηλαο. 

 
Ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε Δηαηξεία, θαηφπηλ 
έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα ηελ Πξνκήζεηα 
(κεηαθνξά, θαη παξάδνζε), εηδηθνχ Σάπεηα (ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα) γηα ηελ Π.Δ. Φιψξηλαο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο.  
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  Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 1.800,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
  Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073, ΚΑΔ 9899.01 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 
Κξηηήξην αλάζεζεο απνηειεί ε ρακειφηεξε ηηκή. 
 
  Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε εηδηθνχ 
Σάπεηα, έσο θαη 31/12/2018. 
    Ο πξνο πξνκήζεηα εηδηθφο ηάπεηαο πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην, ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
Η παξνχζα πξφζθιεζε ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 
 
Ο θάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 
 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζεη, ππνρξεσηηθά κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα: 

α) ήκα πηζηνπνίεζεο ζε γήπεδν εληφο ειιεληθήο Δπηθξάηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα 
β) Έλα (1) δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 20cmx20cm ,  
γ)Σεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ριννηάπεηα. 
δ)Σεχρνο νδεγηψλ ηερληθήο ζπληήξεζεο θαη θαιήο ρξήζεο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα. 
ε)Έγγξαθε παξνρή εγγχεζεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ηερλεηνχ, ζε ζπλδπαζκφ θαιήο 
ρξήζεο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηελ Τπεξεζία ρξφλν 
ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
ζη) Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα «δεζκεχεηαη λα πξνρσξήζεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα, ψζηε λα 
ηνπνζεηήζεη ηνλ πξνο πξνκήζεηα ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα, πάλσ ζηελ πθηζηάκελε βάζε, εθφζνλ αλαιάβεη 
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, θαζψο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηπρφλ επηδηνξζψζεηο 
ηεο πθηζηάκελεο βάζεο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξσο θαη ζσζηά απηή ε ηνπνζέηεζε».  
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
    Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα   ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 
   ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ην ίδην νηθνλνκηθφ ηίκεκα ζα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
αλ θαη πάιη δελ πξνθχςεη κεηνδφηεο ζα γίλεη θιήξσζε. 
  Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ επηδέρεηαη θακίαο αιιαγήο. 
 
3. ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
  Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε 
ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη: 

1) ηα ζηοισεία ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν. 
2) Να δηλώνεηαι όηι, μέσπι και ηην ημέπα ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ:  
   - δεν έσοςν καηαδικαζηεί με αμεηάκληηη απόθαζη και δεν ςπάπσοςν οι λόγοι αποκλειζμού 

πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 73 ηος Ν 4412/2016.  

- είναι θοπολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεποι  

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
   Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη: α) Πηζηνπνηεηηθφ 
πνηληθνχ κεηξψνπ β) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, γ) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
 
 
ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ 
Πέμπηη 5- 7 -2018  εκέξα Πέμπηη απφ 10:00 έσο θαη 11:00 ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο 
Π.Δ. Φιψξηλαο, 5νο φξνθνο,  Πηνιεκαίσλ 1,  Φιψξηλα ΣΚ 53100 θαη ε θαηάζεζή ηεο γίλεηαη είηε 
απηνπξνζψπσο, είηε κε courier. 



  Πξνζθνξέο  πνπ  ζα  ππνβιεζνχλ κεηά  ηε   ζπγθεθξηκέλε   εκέξα  θαη   ψξα  ζεσξνχληαη  εθπξφζεζκεο  
θαη   δελ παξαιακβάλνληαη. 
  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη 23850 54504. 
  Η   παξνχζα   πξφζθιεζε   είλαη   αλαξηεκέλε   ζην   δηθηπαθφ   ηφπν   ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

www.florina.gr θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  www.pdm.gov.gr. 
 
 
. 

                                                   Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 
 
 

 
                                                   ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΑΡΤΠΙΓΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

 

  

  

Ζργο : " Προμήθεια ειδικού Τάπητα για 

την Π.Ε. Φλώρινας" 
 

  

     Προϋπολογιςμόσ : # 1.800,00 € # 

  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά το ζργο µε τίτλο «Προμικεια ςυνκετικοφ 

χλοοτάπθτα» ςτο Οικοτροφείο Φλϊρινασ. Με το ςυγκεκριμζνο ζργο προβλζπεται να γίνει θ 

επίςτρωςθ του γθπζδου ςτον αφλειο χϊρο του οικοτροφείου Φλϊρινασ  

υγκεκριμζνα θ τοποκζτθςθ του χλοοτάπθτα κα γίνει ςε ιδθ διαμορφωμζνο δάπεδο και 

πρόκειται για μια υψθλισ απόδοςθσ ςυνκετικι επιφάνεια ειδικά καταςκευαςμζνθ για χριςθ 

πολλαπλϊν ακλθμάτων (multisport). Προςφζρει ικανοποιθτικό επίπεδο αναπιδθςθσ τθσ 

μπάλασ. 

Ο χλοοτάπθτασ κα πρζπει να πλθροί και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Γιπεδα multisport: Playrite  
 



 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  

 Κακαριςμόσ του υποςτρϊματοσ από ςκόνεσ και υπολείμματα.  

 Η ζνωςθ των ρολϊν και θ ςυγκόλλθςθ ςτθν κάτω πλευρά τουσ, πραγματοποιείται µε χριςθ 

πολυεςτερικισ ταινίασ και πολυουρεκανικισ κόλλασ 2 ςυςτατικϊν. Σα ρολά του ςυνκετικοφ 

χλοοτάπθτα κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ να απλϊνονται και τεντϊνονται, ϊςτε να µθν υπάρχουν 

ανωμαλίεσ ι «ςκαλοπάτια» ςτον αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ.  

  Η εργαςία διάςτρωςθσ του χλοοτάπθτα, κα ολοκλθρωκεί με τθ γραμμογράφθςθ του  

αγωνιςτικοφ χϊρου ςε απόχρωςθ κίτρινθ ι λευκι και ςυνκετικό χλοοτάπθτα όμοιων  

χαρακτθριςτικϊν με του υπόλοιπου γθπζδου.  



 Σο πζλοσ του τεχνθτοφ χλοοτάπθτα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κα γεμιςτεί με χαλαηιακι 

άμμο. Μετά από κάκε διαδικαςία πλιρωςθσ ακολουκεί χτζνιςμα του χλοοτάπθτα με ειδικό 

μθχάνθμα.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το γιπεδο είναι περίπου 145,00 m2 το ςυνολικό κόςτοσ για τθν 

προμικεια και τοποκζτθςθ των ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των # 1.451,61 €# χωρίσ το Φ.Π.Α. 

ι                                    # 1.800,00 € # με το Φ.Π.Α. 

 
   Φλώρινα, 8  Μαΐου 2018  

 

Ο υντάξασ Ο Προϊςτάμενοσ Ο Διευκυντισ  

 Σ..Ε. Π.Ε. Φλϊρινασ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλϊρινασ 

   

   

  
 

  
 

ολάκησ Παντελήσ 

Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ 

ολάκησ Παντελήσ  

Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ 

Μήςιασ Βαςίλειοσ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

   

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  

  

Ζργο : «Προμήθεια ειδικού Τάπητα 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

 για την Π.Ε. Φλώρινας» 

  

      Προϋπολογιςμόσ : # 1.800.00 € # 

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 

Για τθν προμικεια, μεταφορά, και παράδοςθ ζτοιμου για χριςθ, ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, 

επιτόπου του ζργου, επάνω ςτθν επιφάνεια του υπάρχοντοσ διαμορφωμζνου τάπθτα. Ο 

χλοοτάπθτασ κα είναι φτιαγμζνοσ από υλικό ςυμπαγζσ (πράςινου χρϊματοσ, μονισ ι διπλισ 

απόχρωςθσ). 

Θα πρζπει να είναι εφκολο ςτον κακαριςμό, φιλικό ςτο περιβάλλον και ςτο χριςτθ, να ζχει UV 

προςταςία, να μθν επθρεάηεται από τθ βροχι και τον ιλιο, να είναι εξαιρετικά ανκεκτικό ςε 

δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (που επικρατοφν ςτθν περιοχι) και να είναι κατάλλθλο για ςυνεχι, 

και επίπονθ χριςθ από τουσ ακλοφμενουσ. 

 

Αναλυτικότερα, ο χλοοτάπθτασ κα πρζπει να πλθροί και τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 



 

τθν τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα περιλαμβάνονται οι εξισ 

εργαςίεσ: 

1)   Επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ 

2) Εγκατάςταςθ του νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με πλιρθ και μακρόχρονθ ςυνοχι των 

ενϊςεων 

3)  Γραμμογράφθςθ. 

Σα ρολά κα μετρθκοφν και κα κοποφν επί τόπου.  

Η ζνωςθ και θ ςυγκόλλθςθ των φφλλων (ρολϊν) του χλοοτάπθτα, κα γίνει με ειδικι ταινία ςτθν 

κάτω επιφάνειά τουσ και ειδικι πολυουρεκανικι κόλλα δφο (2) ςυςτατικϊν, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ του χλοοτάπθτα και τθσ επίβλεψθσ, με ςτόχο τθ 

δθμιουργία ενιαίασ επιφάνειασ. Σα ρολά του υδροπερατοφ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει κατά 

τθν τοποκζτθςι τουσ να απλωκοφν και να τεντωκοφν με ειδικά εργαλεία, ϊςτε να μθν υπάρχουν 

ανωμαλίεσ ι «ςκαλοπάτια» ςτον αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ 

τουσ ενϊςεισ. 

Η εφαρμογι κα γίνει ςε ςτεγνό και κακαρό δάπεδο, με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 



 Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ χρειάηεται να προςκομίςει, υποχρεωτικά με τθν τεχνικι 

προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα: 

1) ιμα πιςτοποίθςθσ ςε γιπεδο εντόσ ελλθνικισ Επικράτειασ του προςφερόμενου τεχνθτοφ 

χλοοτάπθτα 

2) Ζνα (1) δείγμα του προςφερόμενου τεχνθτοφ χλοοτάπθτα, διαςτάςεων τουλάχιςτον 

20cmx20cm ,  

3)Σεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του προςφερόμενου χλοοτάπθτα. 

4)Σεφχοσ οδθγιϊν τεχνικισ ςυντιρθςθσ και καλισ χριςθσ του τεχνθτοφ χλοοτάπθτα. 

5)Ζγγραφθ παροχι εγγφθςθσ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία του τεχνθτοφ, ςε ςυνδυαςμό 

καλισ χριςθσ, τθσ οποίασ θ διάρκεια να καλφπτει τουλάχιςτον τον ελάχιςτο απαιτοφμενο από 

τθν Τπθρεςία χρόνο των τριϊν (3) ετϊν. 

 Ειδικότερα τονίηεται ότι, ο κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ δεςμεφεται να προχωριςει ςε κάκε 

απαραίτθτθ ενζργεια, ϊςτε να τοποκετιςει τον προσ προμικεια ςυνκετικό χλοοτάπθτα, πάνω 

ςτθν υφιςτάμενθ βάςθ, εφόςον αναλάβει τθν παροφςα προμικεια, κακϊσ και να ςυμπεριλάβει 

ςτο κόςτοσ τθσ προςφοράσ του τυχόν επιδιορκϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ βάςθσ, ϊςτε να 

πραγματοποιθκεί πλιρωσ και ςωςτά αυτι θ τοποκζτθςθ.  

 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (όπωσ περιγράφεται ανωτζρω): 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δώδεκα ευρώ (χωρίσ ΦΠΑ) 

(Αρικμθτικϊσ): 10,50 € 

 

Φλώρινα, 8 Μαΐου 2018 

 

 

 

Ο υντάξασ Ο Προϊςτάμενοσ Ο Διευκυντισ 

 Σ..Ε. Π.Ε. Φλϊρινασ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλϊρινασ 

  
 

ολάκησ Παντελήσ 

Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ 

ολάκησ Παντελήσ 

Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ 

Μήςιασ Βαςίλειοσ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

   



 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

        

        

       

       

       

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  

  ΔΡΓΟ : '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ  

''  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ      

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ      

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π. Δ. ΦΛΩΡΙΝΑ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : # 1.800,00 € #  

        

        

        

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ   

        

        

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα  

Μέηπηζηρ                                                   
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδορ ( € )                           ύνολο ( € ) 

 

 

              

1 

Ππομήθεια (μεηαθοπά 

και παπάδοζη) Διδικού 

Σάπηηα (ζςνθεηικού 

σλοοηάπηηα) 

m2 
145,00 

m2 
  

   

               

       ΑΘΡΟΙΜΑ    

      Φ.Π.Α. ( 24% )    

                                                  
   

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
  

 

 



        

* 
Η Δπιβάπςνζη παπακπάηηζηρ θόπος - κπαηήζευν, για ηην ππομήθεια ηος ςλικού βαπύνει ηoν 

ανάδοσο.  

        

* ΤΠΟΗΜΔΙΩΗ       

 
1. Η ππομήθεια ηος ειδικού ηάπηηα, με ηιρ ηιμέρ ηηρ πποζθοπάρ, θα παπαδοθεί αμέζυρ μεηά ηην 

ςπογπαθή  ηηρ ύμβαζηρ.   

 

2. Η πποζθεπόμενη ηιμή αθοπά παπάδοζη ζε ήδη διαμοπθυμένο δάπεδο θα πεπιλαμβάνει όλα γενικώρ 

ηα έξοδα για ηην παπάδοζη 

 3. Ιζσύρ πποζθοπάρ ηοςλάσιζηον Έξι ( 6 ) μήνερ. 

        

        

   Φλώπινα ….. / ….. / 2018   

     

   

               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΦΡΑΓΙΔΑ   
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