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Αρ. πρωτ.: 12609

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης ενδιαφέρεται για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και προϋπολογισμό 16.198,00€,
που
αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτ ων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου (επιβατικά,
φορτηγά, αγροτικά, απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες
κλπ).
Για την κάλυψη της δαπ άνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:
α) οι αναλήψεις δαπανών :
Α590/09-07-2022
Α591/09-07-2022
Α592/09-07-2022
Α593/09-07-2022
Α594/09-07-2022
Α595/09-07-2022

(ΑΔΑ:
(ΑΔΑ:
(ΑΔΑ:
(ΑΔΑ:
(ΑΔΑ:
(ΑΔΑ:

6ΓΡΒΩ1Ν-1ΛΖ, ΑΔΑΜ : 22REQ010898122 2022 -07-09),
6Ψ5ΑΩ1Ν-ΔΩΖ, ΑΔΑΜ : 22REQ010898124 2022 -07-09),
60ΟΑΩ1Ν-Ν6Ε, ΑΔΑΜ : 22REQ010898125 2022 -07-09),
Ψ7ΩΧΩ1Ν-ΜΚ0, ΑΔΑΜ : 22REQ010898126 2022 -07-09),
ΨΞΗΒΩ1Ν-ΖΓΣ, ΑΔΑΜ : 22REQ010898132 2022 -07-09),
6ΟΧΕΩ1Ν -ΠΧ2, ΑΔΑΜ : 22REQ010898137 2022 -07-09),

β) Οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης.
Ύστερα από τα ανωτέρω π αρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς , όπως
υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως και την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και
ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην
Μαγούλα, ΤΚ 23100.
Η προσφορά έκαστου οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει :
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
o Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ως
αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16
εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας (διαχειριστές στις περιπτώσεις προσωπικών
εταιρειών Ε.Ε.) Το απόσπασμα ποινικού μητρώου για να γίνει δεκτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
o

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

o

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής α σφάλισης κύριας και επικουρικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

o

Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης.

Β) Δικαιολογητικά Επαγγελματικής Καταλληλότη τας
1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται:
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Το πιστοποιητικό
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία προθεσμίας υποβ ολής της προσφοράς ή να βρίσκεται σε ισχύ).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου
ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι
συμφωνεί πλήρως με την από 23/06/2022 Έκθεση-Περιγραφή με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» που συντάχθηκε από το Τμ ήμα
Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και
Περιβάλλοντος.
3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας υποβάλλει προσφορά ως πράκτορας ασφαλιστικής
εταιρείας θα πρέπει να προσκομίσει την αντίστοιχη σύμβαση πρακτορεύσεως .
Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντα
πρέπει να είναι σύμφωνα με το έντυπο
προσφοράς της υπηρεσίας και να περιλαμβάνει τις προσφερόμενες τιμές δαπανών ανά όχημα μηχάνημα-δίκυκλο καθώς και το συνολικό ποσό της προσφορά ς τους.
Τυχόν επιπλέον προσφερόμενες υπηρεσίες από τις απαιτούμενες και τιθέμενοι όροι, θα πρέπει
να αναγράφονται χωριστά στην προσφορά κάθε συμμετέχοντα .
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