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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,
ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη,
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
5. Τον ν. 4583/2018 (Α' 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
6. Τον ν. 4512/2018 (Α' 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 216.
7. Τον ν. 4364/2016 (Α' 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
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2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με
την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
(εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και
στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους
ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το ν. 4286/2014 (Α' 194) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών
νοσοκομείων – σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις».
9. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 4261/2014 (Α'107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».
11. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
12. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1.
13. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου».
14. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα
διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6.
15. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
16. Το ν. 3867/2010 (Α' 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
17. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
18. Το ν. 3746/2009 (Α' 27) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων
και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις».
19. Το ν. 3651/2008 (Α'44) «Οδική βοήθεια οχημάτων».
20. Το ν. 3557/2007 (Α' 100) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 με το οποίο
κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 (Α' 331) «Περί Υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
ατυχημάτων αυτοκίνητων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις».
21. Το ν. 2496/1997 (Α' 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για
την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις».
22. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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23. Το π.δ. 264/1991 (Α' 98) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών των σχετικών με την ασφάλιση
της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων».
24. Το π.δ. 237/1986 (Α' 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν. 489/1976 (Α' 331)
«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκίνητων αστικής ευθύνης»,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ν. 1569/1985 (Α' 183), τα π.δ.
1019/1981 (Α' 253) και 118/1985 (Α' 35)», όπως ισχύει.
25. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
26. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)».
27. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως ισχύει.
28. Την με αρ. 66/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
29. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής» όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
30. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-7-2018 (Β' 2780) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής,
σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής».
31. Την από 8-8-2017 σύμβαση παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος
του υπηρεσιακού φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6529 ιδιοκτησίας
Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Πόρου.
32. Την από 24-8-2017 σύμβαση παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού
ανταλλάγματος του υπηρεσιακού φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6528
ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Αίγινας.
33. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2019».
34. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019».
35. Την με αρ. πρωτ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 της Περιφέρειας Αττικής».
36. Το από 8-3-2019 έγγραφο αίτημα του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της
Διεύθυνσης μας που αφορά στην επιτακτική ανάγκη παροχής υπηρεσιών
ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, λόγω λήξης των ισχυόντων ασφαλιστήριων στις
19-5-2019.
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37. Την με αρ. 689/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 61Η57Λ7-ΙΡΓ) της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για
την παρούσα.
38. Την με αρ. πρωτ. 88463/28-3-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Δ5Δ7Λ7-Θ20, ΑΔΑΜ: 19REQ004701007) ύψους 7.500,00€ στον ΚΑΕ 089901 του
Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2001 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 1890.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά
για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα
έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Τα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου καθώς και οι Τεχνικές
Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο
άρθρο και στο 2ο άρθρο αντίστοιχα της παρούσας Πρόσκλησης.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € για την ασφαλιστική κάλυψη
(ετήσια και τρίμηνη παράταση) του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων,
φορτηγών και μηχανημάτων έργου, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι
της παρούσας Πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου,
στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
O συνολικός προϋπολογισμός είναι 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων
ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων, ήτοι 6.000,00€ είναι ο προϋπολογισμός
της ετήσιας ασφάλισης και 1.500,00€ είναι ο προϋπολογισμός της τρίμηνης
παράτασής της.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη για ένα έτος, με
δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων,
φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 7.500,00€,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Παρακάτω παρατίθενται:
α) Πίνακας Α΄, όπου αναφέρονται τα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων,
β) Πίνακας Β΄, όπου αναφέρονται τα υπηρεσιακά φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων,
γ) Πίνακας Γ΄, όπου αναφέρονται τα υπηρεσιακά μηχανήματα έργου της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

ΚΥΒΙΚΑ

DAIMLER
CHRYSL

E 200
KOMPRESSOR

21/2/2005

13

1796

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

RENAULT

MEGANE

15/2/2002

10

1390

ΚΗΙ 9669

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

KIA MOTORS
CORP

LD H CERATO

13/6/2007

11

1591

4

ΚΗΟ 5424

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

KIA MOTORS
CORP

SPORTAGE

24/1/2001

14

1998

5

ΚΗΟ 6108

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SUZUKI

VITARA

9/10/1998

14

1998

6

ΚΗΥ 6314

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

MAGYAR
SUZUKI C

IGNIS

15/6/2004

09

1328

7

ΚΗΥ 6327

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

TOYOTA

TOYOTA RAV4

4/10/2005

14

1998

8

ΚΗΥ 6329

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD WERKE

FIESTA

16/3/2006

10

1388

9

ΚΗΥ 6332

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

OPEL

ZAFIRA

25/5/2006

13

1796

10

XXH 0722

ΔΙΚΥΚΛΟ

HONDA

ΝΗΧ 110

3/9/2008

1

108

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΚΗH 3284

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

ΚΗΙ 3408

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

ΜΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ

31/1/2007

14

2935

FE

17/10/2008

43

19000

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

ΚΗΥ 6531

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

6

ΚΗΥ 6532

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

7

ΚΗΗ 5724

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)

BMC

PRO938
6X4

9/3/2011

53

26000

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΚΗΥ 6471

ΦΟΡΤΗΓΟ

RENAULT

2

ΚΗΥ 6528

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO

3

ΚΗΥ 6529

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

4

ΚΗΥ 6530

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ Μ.Ε.

1

ΜΕ 100231ΙΧ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

ΜΕ 107915ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ (HP)

22/5/2008

NEW
HOLLAND

LB90B4PT

097PS

28/4/2009

HBM NOBAS

SHM
5NB

164PS

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και
μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που
προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα:
1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές Ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
2. Επιπλέον για τα μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα
όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
2.2. Υλικές Ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
2.3. Σωματικές βλάβες εργαλείου
3. Προστασία bonus – malus (να μην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση
ατυχήματος).
4. Θραύση Κρυστάλλων για όλα τα υπηρεσιακά επιβατικά οχήματα του Πίνακα Α΄ του
1ου άρθρου της παρούσας Πρόσκλησης.
5. Οδική βοήθεια βλάβης και ατυχήματος για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα του Πίνακα Α΄
του 1ου άρθρου της παρούσας Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα ποσά είναι κατώτερα των ελάχιστων που
προβλέπονται από τον νόμο, τότε ισχύουν τα κατά νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα.
Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του π.δ. 237/1986, όπως
ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω.
Κάθε νέο όχημα, φορτηγό ή μηχάνημα έργου, το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, θα
ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα
αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, φορτηγά ή μηχανήματα έργου, αναλόγως
εφαρμοζόμενους.
Η χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται από την ημερομηνία λήξης της
τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης και για ένα έτος δηλ. από τις 19-5-2019 ως τις
19-5-2020, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα
έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρονται
στους ανωτέρω Πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης με την παράδοση των σχετικών πρωτότυπων ασφαλιστηρίων
συμβολαίων.
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Η παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής.
Το παραπάνω όργανο θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης
προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
Τόπος παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται η Διεύθυνση Οικονομικών
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5
& Κάστορος, 185 45, Πειραιάς (5ος όροφος).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις
οδηγίες και τις υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στη Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές
και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της
Περιφέρειας Αττικής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή των
υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τον εκάστοτε εκπρόσωπο του για την
γρήγορη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών ζημιών που τυχόν προκύψουν.
Σε περίπτωση απόσυρσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιων οχημάτων, φορτηγών και
μηχανημάτων έργου θα ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αζημίως για την
Περιφέρεια Αττικής και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο
στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και
θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 18-4-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
15:00μμ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς
ξέσματα.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
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β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο).
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να
συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄,
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναγράφονται
ρητά:
 η προσφερόμενη τιμή σε € της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης ανά υπηρεσιακό
όχημα, φορτηγό και μηχάνημα έργου, με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς.
 η προσφερόμενη τιμή σε € της τρίμηνης παράτασης της ασφαλιστικής
κάλυψης ανά υπηρεσιακό όχημα, φορτηγό και μηχάνημα έργου, με δύο (2) ή
τρία (3) δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς.
 η αξία σε € της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης και της τρίμηνης παράτασής της
ανά υπηρεσιακό όχημα, φορτηγό και μηχάνημα έργου, με δύο (2) δεκαδικά
ψηφία, αριθμητικώς.
 η αξία σε € της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης για το σύνολο των
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου, με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως, η οποία δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των 6.000,00€.
 η αξία σε € της τρίμηνης παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης για το σύνολο
των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου, με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως, η οποία δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των 1.500,00€.
 η συνολική αξία σε € της ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης και της τρίμηνης
παράτασής της για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και
μηχανημάτων έργου, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως,
η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 7.500,00€.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα
οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή
μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε
σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση της
παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι:
1) Εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 150,00€ (εκατόν πενήντα ευρώ). Η ανωτέρω
εγγύηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2017
στοιχεία και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός
τριμήνου, στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Π.Ε.
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€
συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων,
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η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
– ειδικούς όρους παροχής υπηρεσιών της Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
αναλαμβάνει, σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος, την παροχή υπηρεσιών
ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, στα
υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής,
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
3) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως
 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.),
 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο
Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε.), τον
διαχειριστή,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους.
ε) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο.
5) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω με αρ. 4 και 5 δικαιολογητικά δεν έχει
εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς
υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει:
 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην
αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού το οποίο θα
προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης,
 φωτοαντίγραφο της εν λόγω αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της.
6) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού
Μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του.
7) Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον εποπτικό φορέα της Τράπεζας της
Ελλάδος για την άσκηση των οικείων κλάδων ασφάλισης.
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8) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι διαμεσολαβούν στην ασφάλιση
πρόσωπο, πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.λπ. υποβάλλει τα
κάτωθι:
α) τα υπ’ αρ. 1) έως 6) ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει την ασφαλιστική επιχείρηση / εταιρεία για
λογαριασμό της οποίας διαμεσολαβεί.
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.
δ) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικής σύμβασης συνεργασίας σε ισχύ.
ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης / εταιρείας για την οποία διαμεσολαβεί ότι
συμφωνεί με την οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει ο προσφέρων.
στ) Τα ανωτέρω με αρ. 3, 4, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά της ασφαλιστικής επιχείρησης /
εταιρείας για λογαριασμό της οποίας διαμεσολαβεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου
στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί
των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 19-4-2019, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00πμ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε
τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών
υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης
αμόλυβδης και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στο οποίο η
Επιτροπή μπορεί:
α) να παραλάβει την παροχή υπηρεσίας,
β) να παραλάβει την παροχή υπηρεσίας με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει την παροχή υπηρεσίας.
Αν η Επιτροπή παραλάβει την παροχή υπηρεσίας με παρατηρήσεις, αναφέρει στο
σχετικό Πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν η παροχή υπηρεσίας είναι
κατάλληλη ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά της παροχής υπηρεσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της παροχής υπηρεσίας, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητά της παροχής υπηρεσίας και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η παροχή υπηρεσίας μπορεί να
απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στην ασφαλιστική επιχείρηση / εταιρεία θα
γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομά της, αφού παραληφθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
από την αρμόδια Επιτροπή, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης και υπό την
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών και
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δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας.
- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (πρωτότυπο).
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση
της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,
υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το
άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του
άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα
τον Ε.Φ. 08.072 και 0899.01 του έτους 2019 [CPV: 66514110-0: υπηρεσίες ασφάλισης
μηχανοκίνητων οχημάτων].
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2017 στοιχεία. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 19-5-2019 έως 19-5-2020 και τίθεται σε ισχύ από
την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους
για τρείς (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειάς της, κατόπιν Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της, η σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του
ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,
σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν. 4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α' 147), όπως ισχύει και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ.
18545, Πειραιάς 5ος όροφος, τηλ.: 2131601641, 2131601644).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Κοινοποίηση:
1.
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
E-mail: id.nison@patt.gov.gr
2.
Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Διαδικτύου
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής )
Ε-mail: site@patt.gov.gr
3.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κίνησης Οχημάτων
E-mail: tm_koxima@patt.gov.gr
Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
E-mail: d.oik.n@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

BONUS
MALUS

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ &
ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

1

ΚΗΗ 3284

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIMLER
CHRYSL

E 200 KOMPRESSOR

21/2/2005

13

1796

2

……

……

……

2

ΚΗΙ 3408

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

RENAULT

MEGANE

15/2/2002

10

1390

2

……..

……..

……..

3

ΚΗΙ 9669

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

LD H CERATO

13/6/2007

11

1591

2

……..

……..

……..

4

ΚΗΟ 5424

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SPORTAGE

24/1/2001

14

1998

2

……..

……..

……..

5

ΚΗΟ 6108

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SUZUKI

VITARA

9/10/1998

14

1998

2

……..

……..

……..

6

ΚΗΥ 6314

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

MAGYAR
SUZUKI C

IGNIS

15/6/2004

9

1328

2

……

……

……

7

ΚΗΥ 6327

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

TOYOTA

TOYOTA RAV4

4/10/2005

14

1998

2

……

……

……

8

ΚΗΥ 6329

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD
WERKE

FIESTA

16/3/2006

10

1388

2

……

……

……

9

ΚΗΥ 6332

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

OPEL

ZAFIRA

25/5/2006

13

1796

2

……

……

……

10

ΧΧΗ 722

ΔΙΚΥΚΛΟ

HONDA

ΝΗΧ 110

3/9/2008

1

108

2

……

……

……

KIA MOTORS
CORP
KIA MOTORS
CORP

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

ΚΥΒΙΚΑ
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Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΚΗΥ 6471

ΦΟΡΤΗΓΟ

RENAULT

2

ΚΗΥ 6528

3

ΚΗΥ 6529

4

ΚΗΥ 6530

5

ΚΗΥ 6531

6

ΚΗΥ 6532

7

ΚΗΗ 5724

ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)

ΤΥΠΟΣ

BONUS
MALUS

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ &
ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ

2935

2

……

……

……

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

ΜΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ

31/1/2007

14

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

2

……

……

……

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

2

……

……

……

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

2

……

……

……

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

2

……

……

……

VOLVO

FE

17/10/2008

43

19000

2

……

……

……

BMC

PRO938
6X4

9/3/2011

53

26000

2

……

……

……

BONUS
MALUS

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ &
ΤΡΙΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ

097PS

2

……..

……..

……..

164PS

2

……..

……..

……..

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ Μ.Ε.

1

ΜΕ 100231ΙΧ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

22/5/2008

NEW
HOLLAND

2

ΜΕ 107915ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

28/4/2009

HBM NOBAS

Α/Α

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

LB90B4PT
SHM
5NB
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ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

(Αριθμητικώς σε ευρώ)

(Ολογράφως σε ευρώ)

ΑΞΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Αριθμητικώς σε ευρώ)

(Ολογράφως σε ευρώ)

ΑΔΑ: Ψ9Σ87Λ7-54Δ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Αριθμητικώς σε ευρώ)

(Ολογράφως σε ευρώ)

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..
Ημερομηνία: …………………
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ΑΔΑ: Ψ9Σ87Λ7-54Δ

19PROC004727350 2019-04-03
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:









υποβάλλω συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής
κάλυψης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και
μηχανήματα έργου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€
συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων,
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους
παροχής υπηρεσιών της Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα,
αναλαμβάνω, σε περίπτωση που αναδειχτώ ανάδοχος, την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για
ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός τριμήνου, στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα
έργου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
(4)
Ημερομηνία: ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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