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ΠΡΟ
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΗ
ΑΦΑΛΔΙΔ
Θέμα: «Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο»
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν.
4412/2016, ε Γεκνηηθή επηρείξεζε Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ. πξνθεηκέλνπ
λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο γηα παξνρή ππεξεζηώλ «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθνύ κέζνπ»
επηζπκεί λα πξνβεί άκεζα ζηελ έθδνζε αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ νρήκαηνο ηεο
επηρείξεζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο, θνξηεγό ηδησηηθήο ρξήζεσο ηύπνπ pick – up
(NISSAN NAVARA), θπβηζκνύ 2298, θνξ. Ίππνπο 16, έηνο θαηαζθεπήο 2017, αξηζκόο
θπθινθνξίαο ΔΔΣ 2360.
Ζ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ νρήκαηνο ησλ
ππνρξεσηηθώο αζθαιηδόκελσλ θηλδύλσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 θαη 2 ηνπ π.δ/ηνο 237/1986
(αζηηθή επζύλε ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο, ζσκαηηθήο βιάβεο θαη δεκηώλ ζε πξάγκαηα) θαη
πην ζπγθεθξηκέλα:
σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ θαη επηβαηλόλησλ (αλά ζύκα), πιηθέο δεκίεο ηξίησλ (αλά αηύρεκα),
αζηηθή επζύλε εληόο θπιαζζνκέλσλ ρώξσλ, car accident 2, ζξαύζε θξπζηάιισλ (απαιιαγή
200€), νδηθή βνήζεηα, ηξνραίν πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ, λνκηθή πξνζηαζία, θξνληίδα
αηπρήκαηνο, πξνζηαζία Β/Μ θαη θάιπςε Τ.Ε. από αλαζθάιηζην όρεκα έσο 30.000€.
Σν πνζό ηεο πξνζθνξάο γηα ηελ αζθάιηζε δε κπνξεί λα μεπεξλά ηα 1.000,00 επξώ.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κε ηελ έθδνζε
ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο.
Με βάζεη ηα αλσηέξσ, θαιείζηε λα ππνβάιιεηαη άκεζα έγγξαθε πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηε
δπλαηόηεηα παξνρήο ησλ σο άλσ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απαηηείηαη πιένλ
ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 107 παξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017, ην νπνίν
πξνβιέπεη όηη δελ εθαξκόδεηαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηώηεξε
ησλ 2.500,00 επξώ, ρσξίο ΦΠΑ.
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