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 Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα προβεί στην συγκέντρωση 

προσφορών για την απευθείας ανάθεση  υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων . 

Τα  οχήματα που υπάρχουν είναι τα εξής: 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΗΙ 5202 ,HYUNDAI ATOS 

AYTOKINHTO KHI 5191 ,SUZUKI  LIANA 

AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΗΙ 9055,DAIHATSU TERIOS 

   H   δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2017 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και 

ΚΑΕ 089900001  , ,ενδεικτικής προυπολογιζόμενης αξίας 550,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη 

πίστωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 28-7-2017 να υποβάλουν  την οικονομική 

τους  προσφορά  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή 

μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις άδειες 

κυκλοφορίας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου . 

.Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.Φορολογική Ενημερότητα  

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα 

3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι 

- νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές 

- στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο  καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την 

σύγκριση τιμής μονάδας. 

           Ζάκυνθος       25/7/2017 
 
           Αρ. πρωτ. Οικ 63340/11967 
 
           ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
           ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθου 
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Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, 

στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος 

όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών μέχρι την Παρασκευή  28-7-2017 και ώρα 

09:00πμ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα και ώρα  09:30πμ 

στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται .  

Η παρούσα πρόσκληση  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου και  θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
http/www.pin.gov.gr.  και  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 
Τέλος θα  διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.    
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας 
διαπραγμάτευσης από : 
     Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
     ΠΕ Ζακύνθου 
     Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  
     Τμήμα Προμηθειών 
     Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100 
     τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192  

    Εmail : margari@pin.gov.gr 

Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343 

 

                                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

                                                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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