
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

«ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 
Σαμηλόκεζε θαηά cpv:66514110-0-ππεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

πλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 21.500,00 € 

 

                                                   

                              

         Ο Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηελ ζρεηηθή ηνπ αλάγθε γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζίαο «αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ Δήκνπ Νάνπζαο» γηα ηελ πεξίνδν 

από 1/6/2022 έσο θαη 31/5/2023, απεπζύλεη πξόζθιεζε  γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, 

πξνο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

δεηνύκελεο ππεξεζίαο. Παξαθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ νηθνλνκνηερληθώλ ηνπο πξνζθνξώλ έσο θαη ηελ  23/05/2022 θαη ώξα 

13:00 κ.κ.  

      

       Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 

 

Ππορ τον Γήμο Η.Π. Νάοςσαρ 

Πποσυοπά  

τος ………  

για την:  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

«ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 

με αναθέτοςσα απσή τον ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

ημεπομηνία λήξηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ πποσυοπών  23/05/2022, ώπα 13:00 μ.μ 

απ. σσετ. ππόσκλησηρ:     6282/ 16-05-2022 

*Τπότη Γπ. Ππομηθειών – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

     

       Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά 

πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη 

ώξα. Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

             Νάοςσα 16/05/2022 

          Απιθ. Ππυτ.  6282    

 

   ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΣΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

Γπαυείο ππομηθειών 

ηει 23323-50328, -50367 

www.naoussa.gr 

email: lapavitsas@naoussa.gr, adamidou@naoussa.gr 

 

                               ΠΡΟ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 

(αλάξηεζε ζην ΚΗΜΔΗ, θαη ζην site 

(www.naoussa.gr) 

  

http://www.naoussa.gr/




 Παξαθαινύκε καδί κε ηελ νηθνλνκνηερληθή ζαο πξνζθνξά, λα 

ζπκπεξηιάβεηε εληόο ηνπ θαθέινπ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

  

 

1. Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 

πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ Δεκνζίνπ…)  και θνξνινγηθήο (γηα θάζε λόκηκε 

ρξήζε, εθηόο είζπξαμεο…) ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο θαη ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από ην νηθείν 

επηκειεηήξην, ώζηε  λα απνδεηθλύεηαη δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ε ζύλζεζε/εθπξνζώπεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ θνξέα, πξόζθαηεο έθδνζεο (πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) 

3. Απόζπαζκα  πνηληθνύ κεηξώνπ πξόζθαηεο έθδνζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) 

ηνπ /ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ (αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

εηαηξείαο/επηρείξεζεο). 

4. Τπεύζπλε Δήισζε,  πεξί κε επηβνιήο εηο βάξνο ζαο ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

(άξζξν 74 Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 Ν.4782/2021) 

 

          Οη πξνζθνξέο δηαβηβάδνληαη ζθξαγηζκέλεο ζηνλ Δήκαξρν, ν νπνίνο εθδίδεη θαη 

ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάζεζεο. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, πνπ ζα βξεζεί ζύκθσλε κε ηελ ζρεηηθή πεξηγξαθή – 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο. Ο πάξνρνο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηελ 

ζρεηηθή ζύκβαζε θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, εληόο δέθα εκεξώλ. 

 

      αο επηζεκαίλνπκε πσο νη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  

6042/ 11-05-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010553848)  ζρεηηθή πεξηγξαθή – ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο. 

  

          Ο Γήμαπσορ Η.Π. Νάοςσαρ 

 

 

Καπανικόλαρ Νικόλαορ 

 
 




