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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Βύρωνας, 29/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 28364

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Ο Δήμαρχος Βύρωνα
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Βύρωνα για το 2019»
προϋπολογισμού 60.000,00 €.
1. Είδος σύμβασης : Υπηρεσίες.
2. Είδος διαδικασίας : Συνοπτικός διαγωνισμός.
3. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44,Ταχ.Κωδ.: 16233
Τηλ.: 210-7658247 (Δ/νση Καθαριότητας) , 213-2008668 (Τμήμα Προμηθειών), ,E-mail:
d.vasilakakos@dimosbyrona.gr(Δ/νση Καθαριότητας) ,zafeiri@dimosbyrona.gr (Τμήμα Προμηθειών)
,Ιστοσελίδα: www.dimosbyrona.gr
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βύρωνα (www.dimosbyrona.gr) .
5. Κωδικός CPV: 66514110-0
6. Κωδικός NUTS τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL303
7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση των οχημάτων του
Δήμου Βύρωνα για το 2019 με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 60.000,00 €. Η ασφάλιση δεν
επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9.Χρόνος εκτέλεσης σύμβασης : 31/01/2019 εώς 31/01/2020 .
10.Όροι εκτέλεσης σύμβασης: Ο ανάδοχος να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
11. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οικονομικοί φορείς(Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις
κτλ) που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύμβασης .
12. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βύρωνα( Καραολή
& Δημητρίου 36-44, Βύρωνας) στις 13/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες.
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
16. Χρηματοδότηση: Δήμος Βύρωνα από ίδιους πόρους. Συγκεκριμένα θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.
20.6252.0001 ,20.6253.0001 , 30.6253.0001 , 70.6253.0001 και 15.6253.0002- Αποφάσεις
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 565,566,567,568 και 569/2018.
17.Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
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4412/2016, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, όπως και η προκήρυξη καταχωρούνται στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosbyrona.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση ►
Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο και
αναρτάται, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/) .
Ο Δήμαρχος Βύρωνα
Γρηγόριος Κατωπόδης
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