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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε  συνοπτικό  δημόσιο  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες
προσφορές,  η  παροχή  υπηρεσιών  «Ασφάλιστρα  οχημάτων  Δήμου»  του  Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλιας για το χρονικό διάστημα από 16.11.2018 έως και 15.11.2019.
Η δαπάνη θα καλυφθεί  από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
35.990,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  σε  Ευρώ.  Η  προσφορά   αφορά  το  σύνολο  των
υπηρεσιών  του  διαγωνισμού  όπως  περιγράφονται  και  προδιαγράφονται  στην
υπ’αριθμ.  Δ34/2018  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Μάνδρας  –
Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.7.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00πμ με ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου
στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ.
Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες
ατομικές  ή  εταιρικές  επιχειρήσεις  των  παρακάτω  κατηγοριών:Έλληνες  και
αλλοδαποί,
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά,Συνεταιρισμοί και Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής  υπέρ  του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης
ήτοι  719,80 Ευρώ,  και  βεβαιώνεται  με  ισόποσο γραμμάτιο  του ΤΠ&Δ ή επιταγή
αναγνωρισμένης Τράπεζας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν 4412/2016.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν  πληροφορίες  για  τα  ισχύοντα  τεύχη  του
διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του
διαγωνισμού  από  το  Τμήμα  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου  και  Προμηθειών  του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  τεύχη  της  διακήρυξης  από  το
Δημοτικό Κατάστημα  Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά
από  συνεννόηση  με  την  Υπηρεσία  μέχρι  και  την  προηγούμενη  ημέρα  της
δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.           

                                                                                                         Η Δήμαρχος

                                                                                                         Ιωάννα Κριεκούκη
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