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Προς τον/ην κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
Ε∆ΡΑ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, (NUTS: EL 301)
Α.Φ.Μ.: 094060402
∆ΟΥ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

Ο ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης- Αγίας Άννας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
υπηρεσίας: Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων,
εκτιµώµενης αξίας 4.300,00 €
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»
και σύµφωνα µε το άρθρο 2, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονοµικούς φορείς
να υποβάλλουν προσφορές.
Καλείται ο ενδιαφερόµενος (εταιρείες και τα διαµεσολαβούντα πρόσωπα) που
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, να υποβάλλει έγγραφες
οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής
κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα (επιβατικά-φορτηγά–απορριµµατοφόρα) του ∆ήµου
Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας.
Οι προσφορές κατατίθενται από τον ενδιαφερόµενο µέχρι και την TΡITH 8 Σεπτεµβρίου
2020 και µέχρι ώρα 9:30µµ στη ∆ιεύθυνση: ∆ήµος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας τκ.
34005 –Μαντούδι, Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε
τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν, µε ευθύνη
του προσφέροντος.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. γ)
ο τίτλος της σύµβασης δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής) ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Οικονοµικές προσφορές που θα κατατεθούν µετά το πέρας της καθορισµένης ηµεροµηνίας
και ώρας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται σφραγισµένες ως εκπρόθεσµες.
Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής θα είναι το ευρώ(€). Σύµφωνα µε το άρ.59 του
Ν.4412/16 (Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα) γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο
των ειδών, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κριτήριο αξιολόγησης:
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της τιµής (χαµηλότερη
τιµή) επί του συνόλου των ασφαλίστρων των υπηρεσιακών οχηµάτων του ∆ήµου.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 1 αρ.
127, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 107 του Ν. 4497/17).
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο
127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, µε εκτιµώµενη αξία
ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α προστέθηκε µε το άρ. 107 Ν. 4497/17),
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας να µας αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ. 79 του
Ν.4412/2016) ότι διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή/και Γ.Ε.Μ.Η(ηµ/νία έκδοσης έως
τριάντα(30) ηµέρες πριν την υποβολή)
• Πιστοποιητικό οικονοµικής δραστηριότητας φορολογουµένου (σχετικής µε το αντικείµενο
της πρόσκλησης)
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) κα προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν την υποβολή
από τον προσωρινό ανάδοχο) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ. 43 παρ. 7 Ν. 4605/19 περίπτωση αγ΄)
µε ηµ/νία υπογραφής µεταγενέστερης της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.(ηµ/νία έκδοσης έως τρείς(3) µήνες πριν
την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο)
• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης στους οποίους οφείλει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να καταβάλει εισφορές
(µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3) µήνες πριν την
ηµεροµηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο).
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (µε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς).
• Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) και ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η.
(ηµ/νία έκδοσης έως τριάντα(30)ηµέρες πριν την υποβολή.
• Υπεύθυνη δήλωση, µε ηµ/νία µετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην
οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος του προσωρινού αναδόχου,
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών. (άρ. 80 παρ. 2γ΄, 376 παρ. 17Ν.4412/16, όπως προστέθηκε µε το άρ. 43 παρ. 46α΄του Ν.
4605/19 - αντικαθιστά το πιστ/κό που εκδίδεται από τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Σ.Ε.Π.Ε µέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του.)
Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκοµίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειµένου να του ανατεθεί η
σύµβαση. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα αρχή τυχόν
σύγκρουση συµφερόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 24 του Ν. 4412/16.
Η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει της υπ’ αριθ. 2/20 τεχνικής
περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισµού που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και
λαµβάνοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις.
Προϋπόθεση συµµετοχής στη διαδικασία, η ασφαλιστική εταιρεία να ανήκει στον Φιλικό ∆ιακανονισµό
ή άλλο εφάµιλλο σύστηµα άµεσης πληρωµής.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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