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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ειρ. Καγιαμπάκη
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1670
Fax: 213 136 1631
e-mail: e.kagiabaki@ypes.gr

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 35273

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια είκοσι (20) πλαστικών
στηθαίων οδών και δέκα (10) πλαστικών κώνων σήμανσης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών
για την κάλυψη των αναγκών του, ως εξής:
Α/Α

1

2

Περιγραφή
Πλαστικό στηθαίο
οριοθέτησης οδών τύπου
New Jersey
κατασκευασμένο από
πολυαιθυλένιο υψηλής
ποιότητας, ελαφρύ για τη
μεταφορά και τοποθέτησή
του, φέρει ειδικές
υποδοχές για τη σύνδεση
πολλών ομοίων μεταξύ
τους με εύκολο θηλύκωμα.
Στο πάνω μέρος φέρει οπή
με πώμα για την
επιθυμητή πλήρωση του
στηθαίου με νερό, ώστε να
αυξάνεται κατά βούληση η
ευστάθειά του, ενώ στο
κάτω άκρο φέρει οπές
απορροής του
αποθηκευμένου νερού
Πλαστικό στηθαίο
οριοθέτησης οδών τύπου
New Jersey
κατασκευασμένο από
πολυαιθυλένιο υψηλής
ποιότητας, ελαφρύ για τη
μεταφορά και τοποθέτησή
του, φέρει ειδικές
υποδοχές για τη σύνδεση
πολλών ομοίων μεταξύ
τους με εύκολο θηλύκωμα.
Στο πάνω μέρος φέρει οπή
με πώμα για την

Διαστάσεις

ΧΡΩΜΑ

Ποσότητα

ΛΕΥΚΟ

10 τεμάχια

ΚΟΚΚΙΝΟ

10 τεμάχια

(ΜήκοςxΎψοςxΠλάτος)
60cmX100cmΧ40cm

(ΜήκοςxΎψοςxΠλάτος)
60cmX100cmΧ40cm
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επιθυμητή πλήρωση του
στηθαίου με νερό, ώστε να
αυξάνεται κατά βούληση η
ευστάθειά του, ενώ στο
κάτω άκρο φέρει οπές
απορροής του
αποθηκευμένου νερού
Πλαστικοί κώνοι
οδοσήμανσης από
πολυαιθυλένιο υψηλής
ποιότητας, μαλακός με μία
μεγάλη αντανακλαστική
ταινία (high reflection) και
μαύρη βαριά λαστιχένια
βάση

Ύψος 75cm

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

10 τεμάχια

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τα παραπάνω είδη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € πλέον του
ΦΠΑ 24%.
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως 10 Μαΐου 2019
και ώρα 13:00 στην εξής διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος,
Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Καγιαμπάκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις : 213 136 1670
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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