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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
β) Τα άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
δ) Τον αρ.πρωτ.

12931/30-4-2013

απόφαση Δημάρχου

ε)Τις αριθμ.54/14-5-2013 και 60/14-5-2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ » είναι προϋπολογισμού 26.000,00 €.
Κωδικός κατά CPV: 66514110 – 0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους:
Κ.Α.02.20.6253 με ποσό 11.000,00 € ,
ΚΑ 02.35.6253 με ποσό

2.000,00 €,

ΚΑ 02.30.6253 με ποσό

11.000,00 €

ΚΑ 02.50.6253

με ποσό 2.000,00 € , του προϋπολογισμό εξόδων έτους 2013 και θα διενεργηθεί με τους

ακόλουθους όρους:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24

Μαίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 10.30,

ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, στο δεύτερο όροφο

στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του

δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Νάουσας.
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα . Με το πέρας της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών και την ώρα που προβλέπεται από την
παρούσα, η επιτροπή κηρύσσει την λήξη της διαδικασίας. Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν
θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή.
3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που
υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία, πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο του Δήμου

και

αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.
Η διεύθυνση αποστολής είναι:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ
Τ.Κ. 59 200
4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που
ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας . Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση
βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική
ένωση.
5) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο που εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» . Εντός του φακέλου και επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα

πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
της υπηρεσίας (ήτοι 520,00 €)
β) Υπεύθυνη δήλωση αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, με την οποία θα δηλώνεται
ότι:
i.

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν
αποδέχονται.

ii.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

iii.

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.

iv.

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

v.

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
γ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου

δ) Η νομιμότητα της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών θα αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα επίβλεψης της λειτουργίας τους (βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση, πρόσφατης έκδοσης έξι μηνών το μέγιστο ).
ε) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
6) Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να
προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου(παρ.5), πλην
αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα
ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατιθέμενη από
αυτόν εγγύηση συμμετοχής.
7) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην σχετική
μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8) Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μετά από γνωμοδότηση
της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί
ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της
εργασίας, ήτοι 1.300,00 €)
10) Η ασφάλιση των οχημάτων θα διαρκέσει από την 01/6/2013 μέχρι και την 31 /5/2014
11) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των εργασιών με
την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί : στους πίνακες ανακοινώσεων
και των τριών δημοτικών καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νάουσας, στον πίνακα
ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου στη Βέροια, στον επίσημο δικτυακό τόπο του δήμου www.naoussa.gr, και στον
δικτυακό τόπο

“ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ” . Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης στον εβδομαδιαίο τοπικό τύπο

και συγκεκριμένα στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»
13)
α)Οι προσφορές θα καλύπτουν για όλα τα οχήματα την υποχρεωτική κατά το νόμο ασφάλιση
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η προσφορά θα συμπληρώνεται από τον προσφέροντα σε δύο έντυπα που
δίδονται από τον Δήμο (Έντυπο προσφοράς 1 και έντυπο προσφοράς 2).Η προσφορά θα κατατίθεται επι ποινή
αποκλεισμού σε αυτά τα έντυπα τα οποία θα βρίσκονται εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Στο
έντυπο προσφοράς 1 θα συμπληρώνεται αναλυτικά κατά όχημα η προσφορά και στο έντυπο προσφοράς 2 η
συνολική δεσμευτική προσφορά. Η προσφορά που θα δεσμεύει τον προσφέροντα και δεν μπορεί να τροποποιηθεί
και βάσει της οποίας θα γίνει η ανάθεση είναι η προσφορά στο έντυπο προσφοράς 2.
β. Για όλα τα οχήματα και μηχανήματα θα υπάρχει κάλυψη για θραύση κρυστάλλων.
γ. Όλα τα μηχανήματα έργων θα πρέπει να καλύπτονται και ως μηχανήματα, δηλαδή και κατά την
ώρα εκτέλεσης της εργασίας τους, με τα κατώτερα ισχύοντα όρια αποζημίωσης σωματικής βλάβης και υλικών
ζημιών(20.000 € για σωματικές βλάβες και 10.000 € υλικές ζημιές).
δ. Η βαθμολόγηση των ποινών(bonus-malus) θα δοθεί από τον Δήμο.
ε. Οι τιμές των προσφορών θα είναι δεσμευτικές μέχρι την 31-5-2014 και κάθε μεταβολή αυτών θα
επιβαρύνει την ίδια την εταιρία.
14)Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
15)Ενστάσεις
1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία μέχρι την
επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν πρωτοκολλούνται
και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νάουσας .

Πληροφορίες, έντυπα προσφοράς και γραπτοί όροι του Διαγωνισμού δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάουσας έως Πέμπτη 23 Μαίου 2013, στο κτίριο του Δημαρχείου και στο
τηλ. 2332350367 και 2332350328 κα Βαταντζή, και κος Λαπαβίτσας.

Ο Δήμαρχος Ναουσας
Καραμπατζός Αναστάσιος

