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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αλεξανδρούπολη 2-8-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχθεί οικονομικές προσφορές για
προμήθεια αυτοφωτιζόμενης πινακίδας διπλής όψεως και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης αυτής
για τις ανάγκες του Τελωνείου Καστανέων της Π.Ε. Έβρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ)

1

Προμήθεια Αυτοφωτιζόμενης πινακίδας (ενδεικτικές διαστάσεις
7m Χ 1m ), διπλής όψεως με την αναγραφή από την μία «
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και από την άλλη «ΣΤΟ
ΚΑΛΟ», το υλικό της να είναι από plexiglass και με τις
απαραίτητες ως προς την λειτουργία της και τον φωτισμό της,
λάμπες φθορίου και την αντικατάσταση της νέας με την παλαιά
της λόγω φθοράς στην είσοδο του Τελωνείου Καστανέων.
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- Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής διάσταση και οι λεπτομέρειες των ζητούμενων και των
απαιτούμενων εργασιών, παρακαλούμε για τον επιτόπιο έλεγχο του χώρου επί του Τελωνείου
Καστανέων, πριν την υποβολή της προσφοράς.
- Στην συγκεκριμένη δαπάνη η μελέτη δεν υπολογίζετε και θα πρέπει να γίνει δωρεάν.
-Η προσφορά να είναι σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, να αφορά
προμήθεια ειδών, παροχή υπηρεσιών ή συνδυασμό αυτών και να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.
- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή/πάροχο.
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των παρεχόμενων
εργασιών, μέχρι του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με e-mail, μέχρι την Τρίτη 9-8-2022 και ώρα
13.00 μ.μ, στο Τμήμα Προμηθειών-Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,
Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο Τηλέφωνο: 2551350442, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.
Η δαπάνη για την προμήθεια σιδήρων, προϋπολογισθείσας αξίας 2.900,00 €, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό εξόδων της
ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ
1
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4072.1699.0001 οικ. έτους 2022 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθ. 4486/27-7-2022
(ΑΔΑ: 6ΑΞΗ7ΛΒ-Λ04, ΑΔΑΜ: 22REQ011019486) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας 900,00 €, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό εξόδων της
ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ
4072.0869.0001 οικ. έτους 2022 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθ. 4485/27-7-2022
(ΑΔΑ: Ω8Φ17ΛΒ-ΦΦΙ, ΑΔΑΜ: 22REQ011019340) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, για ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442, E-mail: promithies.evrou@gmail.gov.gr)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια αυτοφωτιζόμενης πινακίδας και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης της για τις
ανάγκες του Τελωνείου Καστανέων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Προμήθεια Αυτοφωτιζόμενης πινακίδας (ενδεικτικές
διαστάσεις 7m Χ 1m ), διπλής όψεως με την
αναγραφή από την μία ΄ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ΄ και από την άλλη ΄ΣΤΟ ΚΑΛΟ΄, το υλικό της
να είναι από plexiglass και με τις απαραίτητες ως
προς την λειτουργία της και τον φωτισμό της λάμπες
φθορίου

…………………………………………..

2.

Παροχή υπηρεσιών

……………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

……………………………………………

- Με την υποβολή της προσφοράς μας, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αλεξανδρούπολη ……./8/2022

(Σφραγίδα και υπογραφή)
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