
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

Λαύριο, 24.01.2019
                                       Αρ. Πρωτ: 1289

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην αριθμ.2/2019 μελέτη της Δ/νσης

Τεχν. Υπηρεσιών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου

Λαυρεωτικής», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 6 Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα

Τετάρτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής.  Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00  και ώρα λήξης υποβολής των

προσφορών η 12:00.  Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη

ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, χωρίς να προηγηθεί νέα

δημοσίευση ή πρόσκληση.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής

Κωδικός NUTS: EL 305

CPV: 66514110-0 «υπηρεσίας ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 33.000,00 ευρώ

Δικαίωμα προαίρεσης : 7.000,00 ευρώ. Αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην

ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής,  κατά την διάρκεια της σύμβασης,  καθώς και για την αντιμετώπιση

πρόσθετων καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής.

Φ.Π.Α.: 0

Συνολική Δαπάνη: 40.000,00 ευρώ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής τους

ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2019.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του

Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010.

Επίσημη γλώσσα: Ελληνική.

Εγγύηση συμμετοχής: ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος

προαίρεσης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 800,00 ευρώ.

Ισχύς προσφορών: Χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών.

ΑΔΑ: 6ΠΥΦΩΛ1-ΠΑ4



Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr. Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο

και καταχωρείται στο ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής,

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Γ.

Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 20 147, e-mail: nitsa@lavrio.gr.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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