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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
 Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Ασφάλιση
οχημάτων,  μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για  τη διετία
2019-2021 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000,00) ΕΥΡΩ».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής  για  την  ασφάλιση  του  συνόλου  των  οχημάτων
μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου για τη διετία 2019 –2021, αφού δοθεί
και τιμή ασφάλισης αναλυτικά για κάθε όχημα, μηχάνημα και μοτοποδήλατο. Οι
απαιτούμενες  προδιαγραφές  της  ασφάλισης  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  και
μοτοποδηλάτων  θα  πρέπει  να  προσδιορίζονται  στα  ΚΑΤΩΤΑΤΑ  ΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΩΝ  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΝΟΜΟ.  Ειδικά  για  τα
επιβατικά οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 3013 και ΚΗΙ 8493 πέραν
της  αστικής  ευθύνης  απαιτείται  κάλυψη  οδικής  βοήθειας. Ο  διαγωνισμός  θα
πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  :    22-04-2019  και  ώρα:
08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-05-2019                και
ώρα: 15:00μμ

Καταστάσεις  των οχημάτων,  μηχανημάτων και  μοτοποδηλάτων του Δήμου
περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης), και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης
από την Υπηρεσία δαπάνης. 

Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, Ταχυδρ. Δ/νση Πλατεία Ρήγα
Φεραίου  1,  Τηλεφ.:2421350106,  2421350165  FAX 2421097610,  και  στην
Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου Βόλου www  .  dimos  volos  .  gr  .

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 05/04/2019.   

http://www.dimosvolos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΨΧ7Ω96-Ε5Ο
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