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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική
(Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Ν.3463/06, του Ν. 3861/10, του N. 3852/10, τον
Ν. 3548/2007 για την εκτέλεση της εργασίας: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

για

τα

έτη

2016

και

2017

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, που θα βαρύνει τους Κ.Α. 106253.000, 15-6253.000 20-6253.001, 30-6253.001, 35-6253.000 ποσού
30.000,00 € για το έτος 2016 το δε υπόλοιπο ποσόν των 30.000,00 € θα
ενταχθεί στον προϋπολογισμού του έτους 2017.
Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 176/2016
απόφ. Οικονομικής Επιτροπής και με την 222/16 απόφαση της,
εγκρίθηκε
το από 7-6-2016 το πρακτικό διαγωνισμού και
επαναδημοπρατεί με τους ίδιους όρους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 1 την 17η -6-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. έως 10.15 π.μ. ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και όλοι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ.
176/2016 αποφ. Ο.Ε.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των
1.200,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Ο ενδιαφερόμενος, στου οποίου το όνομα θα γίνει η
κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το
5% του συμβατικού προϋπολογισμού.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από την Δ/νση Περιβάλλοντος – Πρασίνου &
Καθαριότητος στον 2ο όροφο από την αρμόδια υπάλληλο κ. Σοφρά Σοφία
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213 2027392.
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