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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1
Αληηθείκελν - Δηαηάμεηο
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο – ππεξεζίαο ζα δηεμαρζεί κε πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ ππνρξεσηηθή (Ν.489/76) αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο θαη γηα ηελ αζθάιηζε ηπρόλ λέσλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ πνπ
ζα απνθηεζνύλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 2016 από ηνλ Γήκν, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 30.430,00 € πνπ
ζα ρξεκαηνδνηεζεί από Ιδίνπο Πόξνπο θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
1. Σσλ άξζξσλ 209 παξ. 2 θαη άξζξν 273 παξ. 1 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα
(Ν.3463/2006).
2. Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/10.
3. Σεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08.
4. Σνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/95 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 2/45564/0026/31-72001 (ΦΔΚ 1066/Β΄/10-8-2001) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
5. Σνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ Ο.Σ.Α» ( ΦΔΚ 11/Α),όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
7. Σνπ Π.Γ. 489/76 (ΦΔΚ Α' 331) “Πεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ησλ εμ αηπρεκάησλ
απηνθηλήησλ αζηηθήο επζύλεο” όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 237/86 (ΦΔΚ 110/Α),
ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν. 1569/85 (ΦΔΚ Α 183) θα ηα Π.Γ. 1019/81 &
118/85.
8. Σνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014.
9. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014
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Άξζξν 2
Σεύρε δεκνπξάηεζεο
Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αζθάιηζεο, είλαη θαηά ζεηξά
ηζρύνο ηα θαησηέξσ:
1. Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ
2. Η ππ'αξ 02/2016 κειέηε (Σερληθή Έθζεζε & Δλδ. Πξνϋπνινγηζκόο)
3. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ
4. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Άξζξν 3
Πξνζόληα δηαγσληδνκέλσλ
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα
επηρείξεζε αζθάιηζεο επζύλεο απηνθηλήησλ, είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο
θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζώο επίζεο θαη δηακεζνιαβνύληα ζηηο
αζθαιίζεηο πξόζσπα, ζύκθσλα κε ην Ν.1569/82 όπσο ηζρύεη απνδεηθλπόκελεο ηεο ηδηόηεηαο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ κε επίζεκα έγγξαθα.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο από θάζε ελδηαθεξόκελν δηακεζνιαβνύλ ζηελ
αζθάιηζε πξόζσπν (πξάθηνξαο, κεζίηεο, παξαγσγόο αζθαιίζεσλ θιπ.) γηα ινγαξηαζκό πνηαο ή
πνηώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ δηακεζνιαβνύλ θαη ε πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο
κε απηήλ ώζηε λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ππνβνιήο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο πξνζθνξάο από ηελ
απηή Αζθαιηζηηθή Δπηρείξεζε.
Άξζξν 4
Εγγπήζεηο
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο
θαη αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 608,60 € γηα θάζε δηαγσληδόκελν.

Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο αλ
ρξεηαζηεί. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη εγγύεζε πνπ νξίδεη ρξόλν κηθξόηεξν ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο ελδηαθεξόκελνο, ζηoπ νπνίνπ ην όλνκα ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ
δηαγσληζκνύ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
θαη γηα πνζό ίζν κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.
ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό δελ ππάξρεη ν Φ.Π.Α.
Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζνληαη θαηά ηνλ ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην θαη
θαηαηίζεληαη από κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ή γξακκαηίνπ
ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε εξγαζία, αξλεζεί λα ππνγξάςεη
εκπξνζέζκσο ηε ύκβαζε ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξνύζα
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δηαθήξπμε, ή λα εθπιεξώζεη εκπξόζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη από ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκό, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπόηε ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.
Άξζξν 5
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο
Η πεξίνδνο ηεο αζθάιηζεο ζα αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα δηάξθεηα ελόο έηνπο, κε
ηελ αληίζηνηρε έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ εηήζηαο δηάξθεηαο.
Η ζύκβαζε αθνξά όια ηα νρήκαηα - κεραλήκαηα ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππ'αξ. 02/2016 κειέηε, θαζώο θαη ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ηπρόλ ζα
ζέζεη ζε θπθινθνξία ν Δήκνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη
κε δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηα
λεναπνθηεζέληα.
Η δηάξθεηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιώλ ησλ λέσλ νρεκάησλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ ζα
θαζνξηζηεί από ηελ Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κε ζπλέπεηα ζηηο από ηε ζύκβαζε θαη ην
λόκν ππνρξεώζεηο ηνπ, ε ζύκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί κνλνκεξώο από πιεπξάο Γήκνπ κε όιεο ηηο
από ην Νόκν πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθό ρξόλν απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άξζξν 6
Σηκέο - Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ - Σξόπνο πιεξσκήο
Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο.
Πξνζθνξά από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο
ζύκβαζεο.
Η ζπκβαηηθή αμία ηεο αζθάιηζεο ζα πιεξώλεηαη ζηνλ αλάδνρν

κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ

παξαζηαηηθώλ (αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα), γηα όζα νρήκαηα αζθαιηζηνύλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 7
Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο,
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή Φόξνο Δηζνδήκαηνο 8% θαη Τπέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θξάηεζε ύςνπο 0,10%.
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Άξζξν 8
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ, ην
νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί

εθ’ όζνλ επηζπκεί, λα απνζύξεη ηελ

πξνζθνξά ηνπ άλεπ πνηλήο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 9
Σξόπνο ηηκνιόγεζεο
Η ηηκνιόγεζε ησλ αζθαιίζηξσλ ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην bonus – malus έθαζηνπ, ην
νπνίν ζα ιεθζεί από ηνλ αλάδνρν από ηελ πξνεγνύκελε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο
αζθαιηζηηθήο πεξηόδνπ.
Πξν ηεο ζύληαμεο ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
πιήξε θαηάινγν ησλ ππό αζθάιηζε νρεκάησλ ππό ην αθόινπζν παξάδεηγκα θαη κε ελεκεξσκέλν ην
bonus – malus έθαζηνπ:

Bonus-malus
Α/Α

1
2

ΣΤΠΟ ΑΤΣ/ΣΟΤ

ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ
9Θ
ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ
13Θ

ΑΡΙΘΜΟ
ΚΤΚΛ/ΡΙΑ

ΚΗΗ

2003

ΚΗΙ
4741

Φορολογι
κή Ιζρύο

θαηά ηελ εκεξνκελία

Εηήζηα ηηκή αζθαιίζηξνπ
κεηά ηνλ Τπνινγηζκό

ηνπ ηειεπηαίνπ
ζύλαςεο ηεο ύκβαζεο
Bonus-malus ζε €

14

3

16

3

Άξζξν 10
Λνηπνί Όξνη
Ο Γήκνο απνθιείεη ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, ν νπνίνο δελ ζα πξνζθέξεη γηα ην ζύλνιν ησλ
απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ όισλ ησλ ππεξεζηώλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ ππ' αξ.
02/2016 κειέηε.
Ο Γήκνο δηθαηνύηαη λα αζθήζεη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηα άξζξα 681 θαη
επόκελα ηνπ Α. Κ. δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν δελ είλαη ζπλεπέο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ (όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε) λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε ρσξίο θακία ππνρξέσζε
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο πξνο ην γξαθείν θαλελόο πνζνύ, εθηόο ηνπ πνζνύ πνπ αλαινγεί ζηελ
εξγαζία πνπ κέρξη ηόηε παξαζρέζεθε από ην γξαθείν, ύζηεξα από βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 270 ηνπ ΠΓ 410/95.
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Η ζύκβαζε επίζεο κπνξεί λα ιπζεί κνλνκεξώο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο
πνπ επηζπκεί ηε ιύζε ηεο. Η ιύζε επέξρεηαη έλα (1) κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο δήισζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηελ αληηζπκβαιιόκελε ε αλαινγνύζα απνδεκίσζε γηα ηηο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο ιύζεο εθηειεζζείζεο από ηελ αληηζπκβαιιόκελε εξγαζίεο.
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