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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  AΔΑ :
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Μαρούσι, 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Αρ. Πρ. : 
Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 213-20.38.090
Φαξ: 213-20.38.504
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr

Περιληπτική  διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το 
σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 19/2022 
μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  
262.000,00 € (άνευ ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

                                                                                                                                                                           
Οι τεχνικές προδιαγραφές των Ασφαλίστρων Μεταφορικών Μέσων αναφέρονται αναλυτικά 
στην υπ’ αριθμ. 19/2022 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) για την ασφάλιση των 
οχημάτων  και μηχανημάτων έργου για χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών, ανέρχεται στο ποσό 
των 262.000,00 € και αναλύεται: 

i. σε 223.530,00 € των υφιστάμενων οχημάτων και μηχανημάτων έργου,  και

ii. σε 38.470,00 € που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης

 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 179684) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 06η Φεβρουαρίου 2023 Ώρα 15:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
2023  και ώρα 11:00 π.μ.
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Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..  

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου και του ποσού 
του δικαιώματος προαίρεσης, ύψους 223.530,00 €, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των 4.470,60 €. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων δεν υπόκειται σε Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
8 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η ασφάλιση των οχημάτων - 
μηχανημάτων θα έχει έναρξη ισχύος από την 29η Απριλίου του 2023 και ώρα 00:00 
(ημερομηνία λήξης της προηγούμενης ασφάλισης η 28η Απριλίου 2023 και ώρα 23:59), ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης και χωρίς διακοπή διαδοχική ασφάλιση των οχημάτων.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά έτος, ήτοι δύο στο σύνολό τους και θα 
καλύπτουν συνολικά περίοδο δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  
διάρκεια, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% 
του αρχικού συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η προκήρυξη σύμβασης υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης την 30η Δεκεμβρίου 2022 µε επίσημη ονομασία: GR-Μαρούσι: 
Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων και µε Αριθμό No_Doc_Ext : 2022-207390.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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