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ΠΡΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ AE

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και
μηχανημάτων της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, για χρονικό διάστημα ανά όχημα όπως περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα.
Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια
των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα της
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα: 1.220.000 ευρώ
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων και επιβαινόντων απορριμματοφόρων ανά ατύχημα: 1.220.000 ευρώ
1.3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού: 10.000 ευρώ
1.4. Προστασία Bonus Malus
1.5. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής
1.6. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα: 30.000 ευρώ
2. Επιπλέον, ζητείτε (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης), για τα απορριμματοφόρα,
πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου , κατά την χρήση τους ως εργαλεία
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η Προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος).

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο (ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) θα υπάρχουν ως Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
α) φορολογικές, β) ασφαλιστικές υποχρεώσεις ( Ε.Φ.Κ.Α.), γ) ποινικό μητρώο από την αρμόδια δικαστική αρχή
δ) πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος, και ε) Πιστοποιητικό
Φερεγγυότητας

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν
λαμβάνεται υπόψη. Τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης θα δηλώνονται εγγράφως και
ενυπόγραφα κατά την προσφορά και θα περιλαμβάνονται στον Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Στη προσφορά ασφάλισης των παρακάτω 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.)
Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

Οι Προσφορές θα υποβάλλονται έως στις 20/3/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.

Τα προς ασφάλιση οχήματα της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ καθώς επίσης και η διάρκεια ασφάλισης τους παρουσιάζονται στον
ΠΙΝΑΚΑ που επισυνάπτεται παρακάτω:
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