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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/2016, του Ν.
3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.3861/2010 και του N.
4013/2011, συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€).
Πρόκειται για την ασφάλιση εκατόν επτά (107) οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος
διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται
από την κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε
κυκλοφορία.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ασφαλίσει και οποιοδήποτε επιπλέον όχημα και μηχάνημα έργου
περιέλθει καθοιονδήποτε τρόπο, στην κυριότητα του Δήμου κατά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην διακήρυξη πίνακα, με
την προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς θα παραμείνει και για τα επιπλέον οχήματα ή
μηχανήματα έργου σταθερή και αμετάβλητη για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς καμία
και για κανένα λόγο αναθεώρηση και μέχρι του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαμίας την 23/11/2016 ημέρα Τετάρτη, και
από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις
ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» όπως ισχύει
αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Είναι
υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο
διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών
διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν
ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς
από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν
απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε
αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση
των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.
Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται στην αρ.πρωτ.: 64614/09-11-2016 Διακήρυξη (αρ.
14/16 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης).
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”. Παράλληλα η περίληψη
διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και
ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11. Τέλος το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα
διανέμονται από την Υπηρεσία (Γραφείο Προμηθειών), ενώ ταυτόχρονα θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lamia.gr
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω
προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών. Διεύθυνση:Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού. Τηλ.:
2231351045, 2231351033, 2231351046, 2231351055 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνος:Χαΐλης Κων/νος.
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