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

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

1/6/2020 θαη εκεξνκελία ιήμεο 31/5/2021, 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 Παξαζθεπή   

22/05/2020 θαη ώξα 13:00 κ.κ.  

      

       Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 

 

Ππορ ηον Γήμο Η.Π. Νάοςζαρ 

Πποζθοπά  

ηος ………  

για ηην:  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

«ΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 

με αναθέηοςζα απσή ηον ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών  22/05/2020, ώπα 13:00 μ.μ 

απ. ζσεη. ππόζκληζηρ:    …./…-….-2020 

*Τπότη Γπ. Ππομηθειών-Κος Λαπαβίηζα Γ., Αδαμίδος Ολ. –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. 

 

 Παξαθαινύκε καδί κε ηελ νηθνλνκνηερληθή ζαο πξνζθνξά, λα 

ζπκπεξηιάβεηε εληόο ηνπ θαθέινπ: 

 

             Νάοςζα 15/5/2020 

Απιθ. Ππυη. 6667       

 

   ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΣΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

Γπαθείο ππομηθειών 

ηει 23323-50328, -50367 

www.naoussa.gr     

email:lapavitsas@naoussa.gr,karipidou@naoussa,g

r, adamidou@naoussa.gr 

 

                               ΠΡΟ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 

(αλάξηεζε ζην site θαη ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ) 

  

http://www.naoussa.gr/
mailto:e-mail.lapavitsas@naoussa.gr,karipidou@naoussa,gr
mailto:e-mail.lapavitsas@naoussa.gr,karipidou@naoussa,gr


-Τ/Δ γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν. 

4412/2016  

-Τ/Δ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηζρύνπζα εθπξνζώπεζε ζην αληίζηνηρν νηθνλνκηθό 

επηκειεηήξην  ή εκπνξηθό κεηξών.  

 

  Αθνύ εμεηαζηνύλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο από ηνλ Δήκαξρν, θαη πξνηνύ 

ηελ έθδνζε απόθαζεο αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 

o Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο  (από ηνλ / ηνπο αζθαιηζηηθό/νύο θνξέα/είο) –θαη 

θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ.  

o Πηζηνπνηεηηθά  εγγξαθήο  θαη ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζην αληίζηνηρν  

επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ώζηε  λα απνδεηθλύεηαη δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ε ζύλζεζε/εθπξνζώπεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ θνξέα, πξόζθαηεο έθδνζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). 

o Αληίγξαθν απνζπάζκαηνο πνηληθνύ/ ώλ κεηξώνπ/σλ  πξόζθαηεο έθδνζεο 

(ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα θαη ησλ δύν όςεσλ ησλ ηαπηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ηα αλαδεηήζεη 

απηεπάγγειηα ε ππεξεζία καο. 

 

Δπιζημαίνεηαι : Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ζύληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ρξόλνπ 

 ηζρύνο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ 

 εθδίδνληαη από ηνπο εκεδαπνύο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνύλ λα 

 απνθηνύλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιύπηνπλ θαη ηνλ ρξόλν ππνβνιήο 

 ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 

 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθόζνλ αλαδεηρζνύλ πξνζσξηλνί 

 αλάδνρνη.   

 

      αο επηζπλάπηνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 5924/ 05-05-2020  ζρεηηθή πεξηγξαθή – 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ νη ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 

          Ο Γήμαπσορ Η.Π. Νάοςζαρ 

 

 

Καπανικόλαρ Νικόλαορ 

 
 


