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Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
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Οικονομική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14-53100 Φλώρινα
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Φλώρινα, 31-07-2018
Α.Π.: 4667

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
παροχή Υπηρεσίας
Ασφάλειας
Αυτοκινήτων ,Οχημάτων
Μηχανημάτων Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενός έτους.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη την αριθμ. 100/18-07-2016
Απόφαση Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος (ΦΕΚ 2550/18-08-2016 Τ. Β’), τις
διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του άρθρου 330 του Ν.
4412/2016, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή
οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ για υπηρεσία
ασφάλειας των Αυτοκινήτων, Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργων της
Δ.Ε.Υ.Α.Φ διάρκειας ενός έτους αρχομένης από 05-09-2018.
Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά:
Αστική ευθύνη για:
Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα (1.220.000,00 €)
Υλικές ζημίες τρίτων ανά θύμα (1.220.000,00 €)
Αστική ευθύνη εργαλείου:
Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα (500.000,00 €)
Υλικές ζημίες ανά ατύχημα (100.000,00 €)
Πίνακας των στοιχείων Αυτοκινήτων, Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργων της
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. που θα ασφαλιστούν, παραλαμβάνεται από τους ενδιαφερόμενους
από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Σπηλιάδου 14 στη πόλη Φλώρινα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23850-44526, 23850-24555 και 23850-24606.
Η ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλειας των Αυτοκινήτων, Οχημάτων,
Μηχανημάτων Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ διάρκειας ενός έτους θα γίνει με
κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από
τον ανάδοχο και να είναι συμφέρουσα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. από οικονομική
άποψη.
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Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ποσού 4.800,00 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (εν προκειμένω μηδέν) η οποία έχει εγγραφεί στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2018 στον
Κ.Α.: «62.05.01.000» με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» και θα
βαρύνει κατά ένα μέρος τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού
έτους 2018 και κατά ένα μέρος τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
οικονομικού έτους 2019.
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί εγγράφως σε
κλειστό φάκελο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά ο ενδιαφερόμενος
να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η
02-08-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πέραν της οποίας,
οποιασδήποτε προσφορά υποβληθεί θεωρείται εκπρόθεσμη.

Φλώρινα, 31-07-2017
Η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Αβραμοπούλου – Ρόμπη Ερμιόνη
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή :

Γραμματεία

Οικονομική Υπηρεσία
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