ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2521350664
Ηλ. Ταχ/μείο: dmavr@dimosdramas.gr

Δράμα : 19-02-2021
ΑΡ. ΠΡ. 5846
Προς : Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την
ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας (επτά(7) οχήματα από 01-03-2021
έως 08-08-2021.
Σύμφωνα με τον Ν. 489/76 (ΦΕΚ. Α΄331/1976) και τις τροποποιήσεις του περί υποχρεωτικής
ασφάλισης των αυτοκινήτων, επιβάλλεται η ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας που
αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα για το χρονικό διάστημα από 01-03-2021 έως και 08-08-2021.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του, με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 897/16-02-2021 εισήγηση της
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την παρακάτω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης :
Κ.Α. 20.6253

απόφαση

375/19-02-2021 ποσό 1.410,00 €

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την ασφάλιση των οχημάτων και η
κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : χίλια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410,00 €).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την
Πέμπτη 25--02-2021 και ώρα 09:00 πμ, στo πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας 1ος όροφος.
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 των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας.
Η ασφάλιση του οχήματος του Δήμου μας, θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 01-03-2021
έως και 08-08-2021.
Στο ποσό προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες καλύψεις
(αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη για υλικές ζημιές κ.λ.π.)
Eπιπροσθέτως για τα οχήματα ΚΗΥ-9538 και ME-144569 θα περιλαμβάνεται ασφάλιση για
αστική ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλεία.

Η κατακύρωση της ασφάλισης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2521350664 του κ. Δημητρίου Μαυρίδη,
γραφείο 212.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δήμος Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

«Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας »
από 01-03-2021 έως και 08-08-2021
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

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

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

1.

Φορτηγό
απορ/ρο

IVECO

ΚΥ-8698

18

2.

Φορτηγό
απορ/ρο

MERCED
ES

ΚHH-5287

38

3.

Φορτηγό
απορ/ρο

MERCED
ES

ΚHH-5288

38

4.

Φορτηγό
απορ/ρο

MERCED
ES

ΚHH-5289

38

5.

Φορτηγό
απορ/ρο

MERCED
ES

ΚHH-5291

38

6.

Φορτηγό
ανατρεπόμενο
με γερανό

DAF

KHY-9538

41

7.

Εκσκαφέας Φορτωτής

JCB

ME-144569

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΑΣΦ/ΣΤΡΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

110
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Eπιπροσθέτως για τα οχήματα ΚΗΥ-9538 και ME-144569 περιλαμβάνεται ασφάλιση για αστική
ευθύνη κατά την λειτουργία τους ως εργαλεία.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

