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ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ο Δήκνο καο ζα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο«παξνρήο ππεξεζίαο
Αζθάιηζεο

Ορεκάησλ θαη Λεραλεκάησλ Έξγνπ Δήκνπ Θήξαο»γηα ην ρξνληθό

δηάζηεκα

ελόο

έηνπο

(2019-2020),

ελδεηθηηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ

#16.700,00#επξώ. Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη αλά Ι.Α.Ε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο 2019 σο εμήο:

ΤΠΗΡΕΙΑ
Κ.Α.Ε 10.6253
Κ.Α.Ε 15.6253
Κ.Α.Ε 20.6253
Κ.Α.Ε 30.6253
Κ.Α.Ε 35.6253
Κ.Α.Ε 50.6253
Κ.Α.Ε 70.01.6253
Επηζπλάπηεηαη

Σερληθή

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΙΣΩΗ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
200,00€
1.500,00€
6.830,00€
1.000,00€
865,00€
255,00€
6.050,00€
Έθζεζε

ζηελ

νπνία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2019
200,00€
1.500,00€
6.830,00€
1.000,00€
865,00€
255,00€
6.050,00€
εκθαίλεηαη

ν

ελδεηθηηθόο

πξνϋπνινγηζκόο γηα όια ηα πξνο αζθάιηζε νρήκαηα – κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ
καο.
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα ηελ
αλσηέξσ πξνκήζεηα (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά). πγθεθξηκέλα:
1.Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Εκπνξηθό Επηκειεηήξην πνπ λα πηζηνπνηεί ην
ζρεηηθό επάγγεικα ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ή λα πξνζθνκίζεη έλνξθε
δήισζε ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επαγγέικαηνο.
2.πκπιεξσκέλν έληππν/α ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Επηπιένλ, πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Μ.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

•Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Μ.1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ)
απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο
εκπνξίαο αλζξώπσλ. Η ππνρξέσζε αθνξά αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Θ.Ι.Ε.) θαη
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο
αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
•Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.
•Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα: Οη ππνρξεώζεηο αθνξνύλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.

 Να αναφερθεί ο εκπρόςωποσ τησ αςφαλιςτικήσ εταιρείασ ςτη νήςο Θήρα για την άμεςη
διεκπεραίωςη των αναγκαίων ενεργειών ςε περίπτωςη ατυχημάτων.
Παξαθαινύκε όπσο καο θαηαζέζεηε κέρξη ηελ

Πέκπηε

09-05-2019

ηελ

νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά αλά όρεκα- κεράλεκα θαζώο θαη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο
πξνζθνξάο ζαο.

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ

ΑΜΑΣ.-ΜΘΙΟΚΑΟ ΖΩΡΖΟ

