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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος
Πληροφ.: Χρ. Γκιννής
Τηλέφωνο: 22430-59508
fax:2243028440

Κάλυμνος, 01/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3205

ΠΡΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ασφάλιση
Οχημάτων Δήμου Καλυμνίων».
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας «Ασφάλιση Οχημάτων
Δήμου Καλυμνίων» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 4/2017 συνημμένη μελέτη
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Για την
κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί: α) οι υπ’ αριθ. 106-107-108109-110-111/23-01-2017 Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης β) οι υπ’ αριθ. 106-107-108109-110-111/23-01-2017 βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των
ανωτέρω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 106-107-108-109-110111/23-01-2017 γ) η υπ’ αριθ.13/25-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίνονται οι προαναφερθείσες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνονται και
διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις: ποσού 6.600€ σε βάρος του Κ.Α. 70-6255.0001, ποσού
500€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6253, ποσού 5000€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6253, ποσού 2000€ σε
βάρος του Κ.Α. 30-6253, ποσού 200€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6253, & ποσού 3000€ σε βάρος
του Κ.Α. 70-6253 του έτους 2017.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Καλυμνίων και στο
πρωτόκολλο μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σχετική προσφορά μέχρι τις 10/03/2017
και ώρα 14:50. Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα στοιχεία του Προσφέροντα, τα
στοιχεία του Δήμου, και τη φράση Προσφορά για την Παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλιση
Οχημάτων Δήμου Καλυμνίων».
Οι προσφέροντες προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
η προσφορά τους θα αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 3) Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου το Φυσικό
Πρόσωπο.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. Σε περίπτωση εταιρείας ασφαλιστική ενημερότητα της
εταιρείας, των ιδιοκτητών και των μελών του Δ/Σ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
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δ. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο
θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό.
ε. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιητικό της αρμόδιας
εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος), από το οποίο να προκύπτει, η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς, και ο κλάδος ασφάλισης αυτού.
στ. Tα κάτωθι αναγκαία έγγραφα όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς:
Για τις Α.Ε.:
1. Aντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθ. 2, ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η στο οποίο έχει
δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.). Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση
ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στην συγκεκριμένη
διαδικασία ανάθεσης.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
4. Εφ’ όσον η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει, από τα ανωτέρω
έγγραφα, ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, εξουσιοδότηση ειδικά
για τον σκοπό της εν λόγω δυνατότητας.
ζ. Οικονομική Προσφορά χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
της Υπηρεσίας η οποία επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μονάδος
της υπηρεσίας ανά είδος αποστολής.
Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
΄
Σακελλάριος ΤΗΛΙΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2017

Τ ΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των
δίκυκλων,

επιβατικών,

φορτηγών,

απορριμματοφόρων,

λεωφορείων

και

μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλυμνίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών. Η ασφάλιση κάθε οχήματος θα καλύπτει χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την ημερομηνία ασφάλισης του και μετά την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο των υπηρεσιών ασφάλισης.
Καθώς

τα

τρέχοντα

ασφαλιστήρια

συμβόλαια

των

οχημάτων

και

μηχανημάτων του Δήμου Καλυμνίων δεν έχουν τις ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα
ασφαλίζονται τμηματικά, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισης τους
μέχρι την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που αρχίζει από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επομένως ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης
θα ορισθεί είτε η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου,
είτε η πραγματική ημερομηνία ασφάλισης που θα προκύψει μετά από την υπογραφή
της σύμβασης με τον Ανάδοχο και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία.
Σκοπός της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλυμνίων
είναι η πρόληψη και κάλυψη τους από αστική ευθύνη, για την αποφυγή εμφάνισης
προβλημάτων. Η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και η
διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση
αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
Τα οχήματα του Δήμου που θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής της μελέτης στους πίνακες που ακολουθούν.
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Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι με τα κατώτατα
όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά οι εξής:
Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο, για το ελάχιστα
απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).
Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα
απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).
Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων σε Α’ κίνδυνο έως 1000 €. (πλην
δικύκλων)
Αστικής ευθύνης πυρός, σε πορθμεία και κλειστούς χώρους, με ύψος
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).
Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα, με ύψος ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).
Προσωπικό τροχαίο ατύχημα οδηγού, με ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
Φροντίδα ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος σε ισχύ.
Προστασία ασφάλιστρου ΜΒ (Bonus Malus) λόγω ζημίας, με ύψος δέκα
χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).
Ειδικότερα για την Προστασία Bonus, τρίτοι θεωρούνται οι πάντες, είτε
επιβαίνουν, είτε όχι στο καλυπτόμενο όχημα πλην του ιδιοκτήτη, του οδηγού και του
νόμιμου εκπρόσωπου. Για τις σωματικές βλάβες, η κάλυψη του κινδύνου αυτού
αναφέρεται στην ευθύνη για τις σωματικές βλάβες, καθώς και στον θάνατο που θα
προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και
κάθε άλλος που οδηγεί το όχημα καθώς και για τους επιβαίνοντες. Για τι υλικές
ζημιές, η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζημιές που θα
προξενήσει σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και κάθε άλλος
που οδηγεί το καλυπτόμενο όχημα σε πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.
Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου
κατά την χρήση τους ως εργαλεία, με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης,
κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως
εργαλείο και κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία
τους ως εργαλείο
Για τα λεωφορεία στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων θα
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των επιβαινόντων.
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Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η
ασφάλιση νομικής προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση
επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η
ίδια η νομική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του ασφαλισμένου.
(Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7).
Ο Δήμος Καλυμνίων μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά
οχήματα ή μηχανήματα έργου που τυχόν θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου
εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, όσων πιθανόν, εκτός των
αναγραφομένων στον πίνακα οχημάτων, καθώς και όσον θα θέσει σε κυκλοφορία ο
Δήμος Καλύμνου κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν επιπλέον
επασφαλίσεις που θα κριθούν αναγκαίες. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση
θα περιλάβει όσα οχήματα ή μηχανήματα ασφαλιστούν εντός του έτους 2017.
Τα τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή
του Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και
μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων
οχημάτων. Η ασφάλιση τους, ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις, θα είναι όμοια
με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του
Δήμου.
Προκειμένου ο Δήμος Καλυμνίων να διασφαλίσει τα συμφέροντά του και να
διευκολυνθεί στη λήψη ορθότερης απόφασης για την επιλογή του αναδόχου των
υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του, ζητεί η
ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγεί να διαθέτει επίσημο έγγραφο που να βεβαιώνει
ή να πιστοποιεί την ιδιότητα του φερέγγυου, επομένως την αξιοπιστία του.
Συμπερασματικά, ως βεβαίωση ή πιστοποιητικό φερεγγυότητας νοείται στην
παρούσα μελέτη το οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο βεβαιώνει την αξιοπιστία της
υποψήφιας εταιρείας να ασφαλίσει τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου
Καλυμνίων και στο οποίο θα αναφέρεται σαφέστατα η ερμηνεία του όρου και θα έχει
δοθεί η νομική διάσταση του, κατά περίπτωση της ασφαλιστικής εταιρείας όταν αυτή
θα εδρεύει είτε στην Ελλάδα, είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη
χώρα.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2017 με Κ.Α. 10-6253
για τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, Κ.Α 20-6253 για την υπηρεσία
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καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, Κ.Α 30-6252, Κ.Α 30-6253

για τις τεχνικές

υπηρεσίες, Κ.Α 35-6253 για την υπηρεσία πρασίνου, Κ.Α 70-6255.0001 για την
υπηρεσία μεταφορικού έργου, Κ.Α 70-6253 για λοιπές υπηρεσίες. Συνολικά η αρχική
πίστωση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου όλων των υπηρεσιών του Δήμου
Καλυμνίων για το έτος 2017 είναι 19.300,00 €.
Η ασφάλιση των δίκυκλων, επιβατικών, φορτηγών, απορριμματοφόρων,
λεωφορείων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλυμνίων θα πραγματοποιηθεί
μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση, με κριτήρια κατακύρωσης η
συνολική χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών», προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανοκίνητων.
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡ/ΣΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΙΣΧΥΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(HP)

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(€)

(12 ΜΗΝΕΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1

ΕΑΒ 853

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

08/07/2011

Από την υπογραφή

55,00

της Σύμβασης
2

EAB 852

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

08/07/2011

Από την υπογραφή

55,00

της Σύμβασης

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

110,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3

KHI 9136

4

ΚΗΙ 9137

5

KHI 5788

6

KHI 9102

7

KHY 5073

8

KHY 5074

ΦΟΡΤΗΓΟ

9

21/09/2010

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

248,00

9

21/09/2010

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

248,00

9

25/10/2005

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

255,00

18

19/09/2007

Από την υπογραφή

36

21/05/1996

Από την υπογραφή

36

21/05/1996

Από την υπογραφή

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΠΡΕΣΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

της Σύμβασης

ΜΥΛΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΜΥΛΟΣ

350,00

430,00

της Σύμβασης
της Σύμβασης

430,00

9

17PROC005855501
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
33
21/10/2005
ΠΡΕΣΑ

10

ΚΗΗ 5670

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11

KHH 5660

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

490,00

43

07/05/2004

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

490,00

40

10/02/2014

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

590,00

ΠΡΕΣΑ
ΠΡΕΣΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.041,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
12

ME 78499

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

9

24/02/2005

Από την υπογραφή

210,00

της Σύμβασης

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

210,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13

ΚΗΥ 5085

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

9

02/10/1997

Από την υπογραφή

14

ΤΚΝ 3914

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

0,5

14/06/1997

Από την υπογραφή

15

ΚΧΤ 925

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

31/01/2005

Από την υπογραφή

16

ΚΧΤ 927

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

31/01/2005

Από την υπογραφή

240,00

της Σύμβασης
40,00

της Σύμβασης
55,00

της Σύμβασης
55,00

της Σύμβασης
17

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

KOMATSU

180

1998

Από την υπογραφή

188,00

της Σύμβασης

56D102-26217579
18

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

MERLO

Από την υπογραφή

85

650,00

της Σύμβασης

6176925L03358VG85369A
19

KYN 4625

ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ

28

1995

20

21

284470-MHGEA2-

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

23323822

ΣΦΥΡΙ ORESTAIN

69H2616

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή

144,00

της Σύμβασης

GEHL
130

1992

Από την υπογραφή

202,00

της Σύμβασης
Από την υπογραφή

90

ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ 951G

340,00

της Σύμβασης

ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΑ
22

4/349756G/P

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

23

ΜΕ 120274

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή

90

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB

190,00

της Σύμβασης
40

11/05/2012

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

Από την υπογραφή

290,00

της Σύμβασης

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2394,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
24

KXE 1441

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

25

25/04/2006

39 ΘΕΣΕΩΝ
25

KXE 1442

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

KXE 4768

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

25

25/04/2006

ΚΧΒ 9227

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
26 ΘΕΣΕΩΝ

Από την υπογραφή

1250,00

της Σύμβασης
25

15/04/2008

39 ΘΕΣΕΩΝ
27

1250,00

της Σύμβασης

39 ΘΕΣΕΩΝ
26

Από την υπογραφή

Από την υπογραφή

1250,00

της Σύμβασης
29

05/07/2005

Από την υπογραφή
της Σύμβασης

1250,00

17PROC005855501
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ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2017-03-01
34
06/06/1996

28

34 ΘΕΣΕΩΝ
29

ΚΧΙ 5789

Από την υπογραφή

1250,00

της Σύμβασης

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

07/11/2005

9 ΘΕΣΕΩΝ

Από την υπογραφή

300,00

της Σύμβασης

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.550,00

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
30

KHY 1193

PICK UP ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

17

10/06/1997

Από την υπογραφή

274,00

της Σύμβασης
31

KHH 3434

PICK UP ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

17

27/02/2009

Από την υπογραφή

274,00

της Σύμβασης

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1

548,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ευρώ)

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων

13.343,00

του Δήμου Καλυμνίων, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών
2

Απρόβλεπτα (δικαίωμα προαίρεσης)

3.657,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

17.000,00

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά οχήματα ή μηχανήματα που τυχόν θα
περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Καλυμνίων εντός του χρονικού διαστήματος
της

ασφάλισης,

όσων

πιθανόν,

εκτός

των

αναγραφόμενων στον πίνακα οχημάτων, θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος
Καλυμνίων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εντός του 2017, και τυχόν
επιπλέον επασφαλίσεις κριθούν αναγκαίες.
Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους
νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.),
δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή
χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του
Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και
μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων
οχημάτων και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι
όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου
του Δήμου.

17PROC005855501 2017-03-01
ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Της ατομικής επιχείρησης ημεδαπό νομικό πρόσωπο……………...…………………
με

έδρα……………………………….…

οδός………………………………....

αριθμός …………

Τ.Κ. …………………….. Τηλέφωνο …………….…….

Κινητό

……………………..

τηλέφωνο

Αρ.

τηλε/τυπου

(

Fax

)

……………………….
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται
στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και
αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρούσας εργασίας.
Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1) Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο, για το ελάχιστα
απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).
2) Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα
απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).
3) Θραύση κρυστάλλων – υαλοπινάκων σε Α’ κίνδυνο έως 1000 € (πλην
δικύκλων)
4) Αστικής ευθύνης πυρός, σε πορθμεία και κλειστούς χώρους, με ύψος
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).

17PROC005855501
2017-03-01
5) Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα, με ύψος ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).
6) Προσωπικό τροχαίο ατύχημα οδηγού, με ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
7) Φροντίδα ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος σε ισχύ.
8) Προστασία ασφάλιστρου ΜΒ (Bonus Malus) λόγω ζημίας, με ύψος δέκα
χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).
Επιπλέον, όπου ζητείται, για τα απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, φορτηγά,
μηχανήματα έργου

κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια

υποχρεωτικής ασφάλισης)
1) Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία
τους ως εργαλείο
2) Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους
ως εργαλείο
Για τα λεωφορεία στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων θα
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των επιβαινόντων.
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ/ΣΙΜΗ
ΙΣΧΥΣ
(HP)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(12 ΜΗΝΕΣ)

1

ΕΑΒ 853

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

Από την υπογραφή
της Σύμβασης
EAB 852
ΔΙΚΥΚΛΟ
1
08/07/2011
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3

KHI 9136

4

ΚΗΙ 9137

5

KHI 5788

6

KHI 9102

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΠΡΕΣΑ

7

KHY 5073

8

ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1

08/07/2011

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
9

21/09/2010

9

21/09/2010

9

25/10/2005

18

19/09/2007

Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΜΥΛΟΣ

36

21/05/1996

Από την υπογραφή

KHY 5074

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΜΥΛΟΣ

36

21/05/1996

Από την υπογραφή

9

KHI 5787

10

ΚΗΗ 5670

11

KHH 5660

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
33
21/10/2005
Από την υπογραφή
ΠΡΕΣΑ
της Σύμβασης
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
43
07/05/2004
Από την υπογραφή
ΠΡΕΣΑ
της Σύμβασης
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
40
10/02/2014
Από την υπογραφή
ΠΡΕΣΑ
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

της Σύμβασης
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

της Σύμβασης
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

της Σύμβασης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(€)

12
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ME 78499
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
9
24/02/2005

Από την υπογραφή
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13

ΚΗΥ 5085

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

9

02/10/1997

14

ΤΚΝ 3914

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

0,5

14/06/1997

15

ΚΧΤ 925

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

31/01/2005

16

ΚΧΤ 927

ΔΙΚΥΚΛΟ

1

31/01/2005

17

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
56D102-26217579
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6176925L03358VG85369A
KYN 4625

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
KOMATSU

180

1998

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ
MERLO

85

18

19
20
21

22
23

Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
Από την υπογραφή
της Σύμβασης

ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ
28
1995
Από την υπογραφή
GEHL
της Σύμβασης
284470-MHGEA2ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
130
1992
Από την υπογραφή
23323822
ΣΦΥΡΙ ORESTAIN
της Σύμβασης
69H2616
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
90
Από την υπογραφή
ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ 951G
της Σύμβασης
ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΑ
4/349756G/P
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
90
Από την υπογραφή
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB
της Σύμβασης
ΜΕ 120274
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
40
11/05/2012
Από την υπογραφή
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
24

KXE 1441

25

KXE 1442

26

KXE 4768

27

ΚΧΒ 9227

28

ΚΗΗ5665

29

ΚΧΙ 5789

30

KHY 1193

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
25
25/04/2006
Από την υπογραφή
39 ΘΕΣΕΩΝ
της Σύμβασης
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
25
25/04/2006
Από την υπογραφή
39 ΘΕΣΕΩΝ
της Σύμβασης
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
25
15/04/2008
Από την υπογραφή
39 ΘΕΣΕΩΝ
της Σύμβασης
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
29
05/07/2005
Από την υπογραφή
26 ΘΕΣΕΩΝ
της Σύμβασης
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
34
06/06/1996
05/03/2016
34 ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
16
07/11/2005
Από την υπογραφή
9 ΘΕΣΕΩΝ
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
31

PICK UP ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

Από την υπογραφή
της Σύμβασης
KHH 3434
PICK UP ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17
27/02/2009
Από την υπογραφή
της Σύμβασης
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
17

10/06/1997

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α : ΕΥΡΩ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ .............................................................................
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ .............................................................................

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :
Έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της τιμής του ασφαλίστρου, όπως αυτό θα
διαμορφωθεί κατά την ημέρα ασφάλισης, βάσει των ζητούμενων ασφαλίσεων –
επασφαλίσεων:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………….……………
……………..

17PROC005855501
2017-03-01
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ………………………………………………………………………
………………
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Β:

3.657,00

€

Χ

(1

-

ΕΚΠΤΩΣΗ

(%

))

=……………………………………..
Σύνολο Α + Β :
ΕΥΡΩ :

(€):
(ολογράφως)

(αριθμητικώς)

Κάλυμνος ...... /........ /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

