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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:
1.

ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210
3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr
2. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα-αποδέκτη
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (άρθρο.120 παρ. 3 του Ν.4412/2016).

Έχοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για την
ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ
ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ» προϋπολογισμού 80,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., και ύστερα από έρευνα αγοράς και
διαβούλευση ( άρθρο 2 παρ.1 περίπτωση 31), σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για την
ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο.118 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται έως 17/10/2016 με συστημένη επιστολή
ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο
φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:
•
•

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ» ,
•

Στοιχεία αποστολέα

ΣΥΝΗΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Πληροφόρηση:
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.dimospaggaiou.gr/ Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2592350029, fax 2592350077,
MAIL thomaidou@dimospaggaiou.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε κατ’ εντολή Δημάρχου και αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ» ώστε να καλύψει τις ανάγκες ασφάλισης των
αναψυκτηρίων που μίσθωσε ο Δήμος Παγγαίου από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (CPV 66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης).
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των € 80,00, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιβαρύνσεων (δικαίωμα, φόρο ασφάλιστρων, οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2016. Θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα από τους κωδικούς:
Α/Α

Κ.Α. Εξόδων

1

10/6251.001

Περιγραφή Κ.Α. εξόδων
Ασφάλιστρα ακινήτων

Προϋπολογισμός 2016
[€]
80,00

Οι παρεχόμενες καλύψεις είναι η αστική ευθύνη του Δήμου για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, θάνατο που
μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων.
Επίσης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Δήμου έναντι του έμμισθου προσωπικού του, συνεπεία εργατικού
ατυχήματος κατά την εργασία του στην επιχείρηση και το οποίο ατύχημα οφείλεται στην αμέλεια του Δήμου ή
των προσώπων που είναι ή θα είναι στην υπηρεσία του.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι. Σωματικές βλάβες/θάνατος κατ’ άτομο

15.000 €

ΙΙ. Σωματικές βλάβες/θάνατος κατά γεγονός

30.000 €

ΙΙΙ. Υλικές ζημιές κατά γεγονός

15.000 €

Ελευθερούπολη, 07.10.2016
Ο Συντάξας

Πάτσας Δημήτριος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Β’
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΣΕ
€
ΣΥΜ. Φ.Π.Α. 24%
Α/Α

Κ.Α. Εξόδων

1

10/6251.001

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Περιγραφή Κ.Α. εξόδων

Ασφάλιστρα ακινήτων

/2016

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού οικονομικών
φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ήτοι,
 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος εμού, της εταιρείας μου ή μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου αυτής που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α' 166),
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
 Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσο αφορά την καταβολή φόρων ή την εισφορά κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής)
 Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν
τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου
δραστηριότητες, δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
 Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
 Δεν έχω κριθεί ένοχος για αδίκημα περί ψευδής δήλωσης όπως αναφέρεται στην παρ. 4ζ του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016
Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016.
Είμαι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασης μου
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά μου δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016
Δεν βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση όπως περιγράφεται στα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016 που να
επιφέρει τον αποκλεισμό μου την συμμετοχή στην διαδικασία.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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