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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς
για την υπηρεσία :
« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ
2 ΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17.4.2021-17.4.2023 »
CPV: 66514110-0 – Ασφάλιση αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων
O Δήμος Ερέτριας πρόκειται να προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17.4.2021-17.4.2023 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
με αρ. Πρωτ.:3103/2021 πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ:21REQ008414122, και την
ταυτάριθμη τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, τα οποία επισυνάπτονται.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:
α) οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
 Α-479/3278/2021 ΑΔΑ 6Β75ΩΡ9-Ω0Α ΑΔΑΜ 21REQ008421439
 Α-480/3280/2021 ΑΔΑ Ψ847ΩΡ9-ΠΙ2 ΑΔΑΜ 21REQ008421636
 Α-481/3281/2021 ΑΔΑ ΨΔΩΓΩΡ9-ΩΓΟ ΑΔΑΜ 21REQ008421774 και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και
τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 17.04.2021 έως την 17.04.2023 όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας
και σε κάθε
περίπτωση έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού .
Προσκαλούμε τους Οικονομικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες
ασφάλισης να αποστείλουν σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελλο
συμπληρώνοντας
το συνημμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και να το
αποστείλουν ή να το παραδώσουν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου
Ερέτριας , επί της οδού Ευδήμου Κραταιμένους TK 34008 στην Ερέτρια, μέχρι την
12/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνοδευόμενη με τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1. Αδεια λειτουργίας σχετικά με το αντικείμενο της προς ανάθεση υπηρεσίας.
2. Βεβαίωση του οικείου επιμελητήριου.
3. Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη και χωρίς όρους αποδοχή των όρων της
υπηρεσίας όπως προσδιορίζονται στο πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ:
21REQ008414122) και την ταυτάριθμη τεχνική περιγραφή.
4. Επίσης στην περίπτωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών να κατατεθεί το
συμφωνητικό έγγραφο με τον υποψήφιο ανάδοχο ή υπεύθυνη δήλωση
περί του ορισμού τους.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, πριν την ανάθεση,
υποχρεούται να προσκομίσει, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) .
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ΣΥΝΗΜ: 1.Το υπ. αρ. 3103/2021, ΑΔΑΜ:21REQ008414122, πρωτογενές αίτημα
2. Η ταυτάτιθμη 3103/2021 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας
3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

