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Θέµα: 
 
Σχετ.: 

Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισµό της ασφάλισης µεταφορικών 
µέσων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 Το  από 30/07/2015 15:53:24  ηλεκτρονικό µήνυµα της  ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ µέσω του Εθνικού 
συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

 
                 Σε απάντηση του  από 30/07/2015 15:53:24  ηλεκτρονικού µηνύµατος σας για 
παροχή διευκρινήσεων, που αφορά στο διαγωνισµό της ασφάλισης µεταφορικών µέσων του 
∆ήµου Αµαρουσίου µε αριθµό συστήµατος στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 12275,  το οποίο είναι το εξής: 
“Στη διακήρυξη σας, στο άρθρο 6.4. – Τεχνική Προσφορά, αναφέρεται «Η παραπάνω 
υπεύθυνη δήλωση µαζί µε την ανάλογη βεβαίωση (όπου αυτή χρειάζεται) επέχουν θέση 
τεχνικής προσφοράς του αναδόχου». Παρακαλώ ενηµερώστε µας αν πρόκειται για βεβαίωση 
που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και αν όχι, γνωρίστε µας το περιεχόµενο αυτής 
καθώς και την αρχή που την εκδίδει”, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι: 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 6.4 της σχετικής διακήρυξης η τεχνική προσφορά  συνίσταται σε µια 
ψηφιακά υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της προσφέρουσας 
που θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των ζητούµενων υπηρεσιών (να αναφερθεί ο πλήρης τίτλος της 
προσφερόµενης υπηρεσίας, όπως αυτός αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό). 
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος διαµεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, 
µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) πρέπει να δηλώσει στην παραπάνω υπεύθυνη 
δήλωση για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαµεσολαβεί, ενώ πρέπει να 
προσκοµίσει αντίγραφο σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν.Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες 
οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας µε τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, 
για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών 
τους. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρίας και 
έγγραφο του Υπουργείου Εµπορίου ή όποιου άλλου αρµόδιου φορέα για τη χορήγηση 
άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή του αρµόδιου φορέα που έχει 
την αρµοδιότητα. 
 Από τα ανωτέρω προκύπτει µε σαφήνεια ότι ανάλογα µε την περίπτωση στην οποία 
υπάγεται ο υποψήφιος ανάδοχος, θα προσκοµίσει την ψηφιακά υπογεγραµµένη υπεύθυνη 
δήλωση, καθώς και τυχόν επιπλέον έγγραφα ανάλογα µε την περίπτωση στην οποία 
υπάγεται. 
 
Εικάζοντας ότι το ερώτηµα αφορά την περίπτωση υποψήφιας Ασφαλιστικής Εταιρείας, εκτός  
 
 



από την ψηφιακά υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να προσκοµιστεί και 
βεβαίωση του αρµόδιου φορέα που να πιστοποιεί την αδειοδότηση και νόµιµη λειτουργία της 
ασφαλιστικής εταιρείας. 
 
 
 
               Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.   

 
 
 

                             
                          
 
 
 

 
 
 
 
 

Εσωτ. διανοµή: 
 

Αρχείο  - Τµήµα Προµηθειών   

Ακριβές αντίγραφο  
 

     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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