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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας ενδιαφέρεται να προβεί στην αγορά 
αµάνικων για τη δοµή Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ ώστε να συµµετάσχει η δοµή στην εθνική παρέλαση. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
47/2017 απόφαση διάθεσης πίστωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 
ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 
Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε 
α/α 93. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο υπ’ αρίθµ. 1596/18-10-
2017 έγγραφο. 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 225,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Προσφορές για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτές µέχρι και 23/10/2017, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Φλώρινας, στη διεύθυνση Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100. 
  

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, παρακαλούµε, µαζί 
µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
 

           Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 

 

  



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Φλώρινα,… ……/………../…………. 

ΠΡΟΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, 53100 Φλώρινα 

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 238504555 fax. 2385044655 

email. info@kediflo.gr website.www.kediflo.gr 

 

 
Έχοντας λάβει γνώση τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πρωτογενούς 

αιτήµατος, δηλώνω ότι τις αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της υπηρεσίας υποβάλλοντας την παρούσα προσφορά και προσφέροντας την 
κάτωθι τιµή. 

 

 
  
 
 

                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
(Υπογραφή, Σφραγίδα Σφραγίδα (Υπογραφή, Σφραγίδα) 

Εταιρία / Φυσικό Πρόσωπο. :  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα.:  τ.κ.:  

∆ιεύθυνση.:  

Τηλέφωνο.:  Fax.:  

email/ website.:  Website:  

 Προϊόν / εργασίες Ποσότητα Τιµή Μονάδας 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α.)  

Συνολική Τιµή 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 Μπλούζες αµάνικες (χρώµατος µπλε σκούρο) 15   

Σύνολο Άνευ Φ.Π.Α.  
Σύνολο µε Φ.Π.Α. 24%  

Σύνολο ∆απάνης  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Οικονοµική 
Προσφορά 


