ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος
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Ηλ. Ταχ/μείο: dmavr@dimosdramas.gr

Δράμα : 21-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 35312

Προς : Κάθε οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα : Ασφάλιση οχημάτων
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των αυτοκινήτων – οχημάτων δικύκλων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 34787/16-11-2018
εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Η δέσμευση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6253 ΄΄Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων΄΄ έγινε με
την υπ΄αρ. 1101/20-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την
Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 13:00 πμ, στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2ος όροφος
γρ.212. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες
και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ.212
Προσφορά για την Ασφάλιση οχημάτων .
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 163,00 € με το Φ.Π.Α.
Η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση,
θα γίνει για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάθεσης Δημάρχου
έως και την 07-08-2019.
Στο ποσό προσφοράς για το όχημα ΚΗΥ-9523 θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου
επιβαλλόμενες καλύψεις (αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.)
και επιπλέον πρόσθετη ασφάλιση (αστική ευθύνη) του εργαλείου του οχήματος.
Για το ήδη ασφαλισμένο όχημα ΚΗΥ-9513 θα γίνει πρόσθετη ασφάλιση (αστική ευθύνη) του
εργαλείου του οχήματος.
Το μικτό ασφάλιστρο θα περιλαμβάνει την καθαρή τιμή του ασφάλιστρου και τις εκ του νόμου
επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις (δικαίωμα συμβολαίου Τ.Ε.Ο. + Τ.Ε.Α., Φ.Κ.Ε.).
Η κατακύρωση της ασφάλισης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350664 στο γραφείο της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μαυρίδης Δημήτριος.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β.

Α σφάλιση οχημάτων
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Δήμος Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________
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