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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής  προσφοράς  για την 
ασφάλιση οχήματος  του Δήμου μας »

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχήματος  ,  με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Το υπό ασφάλιση όχημα  περιγράφεται   ως ακολούθως:
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ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΗΙ 1684 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 HP 12-9-2016 ΕΩΣ 12-9-2017

 Κατόπιν  τούτου  καλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο ιδιώτη  ή  εταιρεία  που είναι  σε  θέση να  παρέχει  τις 
παραπάνω  υπηρεσίες  ασφάλισης  οχημάτων,  όπως  καταθέσει  σχετική   οικονομική  προσφορά  σε 
φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή  26/08  /2016   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο 
της  προσφοράς  εκτός  από  την  οικονομική  προσφορά,  θα  περιλαμβάνονται  και  τα  νομιμοποιητικά 
έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί 
αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο 
την  κάλυψη  των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων      σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα 
νομοθεσία.



 Σε  περίπτωση  που  στην  οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνονται  και  πέραν  των  υποχρεωτικών 
καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν .
Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 
2016 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα. 
     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία του 
οχήματος ,   μπορείτε  να απευθυνθείτε  στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας ,  αρμόδια 
υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350271.
Την  προσφορά  σας  μπορείτε  να  την  υποβάλετε  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Αλμωπίας  όλες  τις 
εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή   26/08/2016, σε  φάκελο. 
 Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου.
             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
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