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ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Απευθείασ ανάθεςη για την παροχή υπηρεςίασ «Αςφάλιςη οχημάτων και μηχανημάτων 

τησ ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ» 
 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ορεςτιάδασ πρόκειται να προβεί ςτθν «Αςφάλιςη 

οχημάτων και μηχανημάτων τησ ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ», όπου κα διενεργθκεί με τθ διαδικαςία τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 328 του Ν.4412/2016. 

Για τθ προμικεια ζχει ςυνταχκεί θ υπ’ αρικμόν 6/2018 μελζτθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ τθσ 

Δ.Ε.Υ.Α.Ο., ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 ευρϊ. 

 

     

 

Ημερομηνία & τρόποσ υποβολήσ προςφοράσ 

Παρακαλοφμε τθν υποβολι ςχετικισ προςφοράσ για τα ανωτζρω μζχρι τθν 26/2/2018 θμζρα 

Τετάρτθ και ϊρα 12:00μμ ςτα γραφεία (πρωτόκολλο) τθσ ΔΕΥΑΟ (Δ/νςθ: Αγίων Θεοδϊρων 202, 

Ορεςτιάδα, ΤΚ 68200) 

Γίνονται δεκτζσ μόνο ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. Η προςφορά κα πρζπει να γίνει ςε ζντυπο όπου 

κα αναγράφονται με αφξοντα αρικμό τα οχιματά τθσ , οι ίπποι και θ  τιμι αςφάλιςθσ των οχθμάτων 

– μθχανθμάτων τθσ ΔΕΥΑ Ορεςτιάδασ, να αφορά το ςφνολο των απαιτοφμενων ποςοτιτων και να 

πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά το πρωτογενζσ αίτθμα με κωδικό ΑΔΑΜ:18REQ002669565  το οποίο 

μπορείτε να αναηθτιςετε ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. 

Η εν λόγω μελζτθ ζχει αναρτθκεί επίςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΕΥΑ Ορεςτιάδασ (www.deyao.gr) και 

του Διμου Ορεςτιάδασ (www.orestiada.gr) 

 

Επιςυναπτόμενα δικαιολογητικά προςφοράσ 



α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (εντόσ τελευταίου τριμινου). Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τουσ διαχειριςτζσ 

και ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα 

γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  

δ. Πιςτοποιθτικό οικείου Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι ς’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τουσ που ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ 

τθσ διαδικαςίασ. 

η. Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016)  

ςτ. Πιςτοποιθτικό Φερεγγυότθτασ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ 

θ. Παραςτατικό ότι ανικει ςτο Φιλικό Διακανονιςμό 

 

     Παροχή πληροφοριών 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ΔΕΥΑ 

Ορεςτιάδασ, τθλ.2552081756, fax.2552021105, email: deyaor@otenet.gr, τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και 

θμζρεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Αρμόδιοι υπάλλθλοι: Τςελεμπι Αναςταςία 

 

Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτον οικονομικό φορζα που κα προςφζρει τθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ, για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ και κα 

πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμόν 6/2018 μελζτθσ. 

        

       ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
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