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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π, Υ.: «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (Αριθμός αναφοράς: Τ/Θ 0390/2020)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» για την περίοδο 2020/2021 προϋπολογισμού
95.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV: 66515000-3.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την Απόφαση αριθμ. 100/2020, ΑΔΑ: ΩΕΓΑΟΡΥΑ-Χ1Τ απόφαση
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο «της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016».
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Η δαπάνη βαρύνει Κ.Α.: 62-05-06, σχετική δέσμευση ανάληψης της
δαπάνης Αρ. Πρ.: ΑΓΔ 00207/14-5-2020 ΑΔΑΜ: 20REQ006707351
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας η οποία υποδιαιρείται σε δύο τμήματα είναι ΤΜΗΜΑ 1: «Πρόγραμμα Ασφάλισης
Αστικής Ευθύνης», εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 με Φόρο Ασφαλίστρων, ο οποίος μεσοσταθμικά ανέρχεται σε 15% για τον
κλάδο Αστικής ευθύνης. ΤΜΗΜΑ 2: «Πρόγραμμα Ασφάλισης Περιουσίας & Διακοπής Εργασιών», εκτιμώμενης αξίας
50.000,00 με τον Φόρο Ασφαλίστρων, ο οποίος μεσοσταθμικά ανέρχεται σε 15,5% για τον κλάδο Περιουσίας, για χρονικό
διάστημα 12 μηνών, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως δύο τμήματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 1.φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 4. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα
υποβληθούν μέσω πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεων ή λοιπών διαμεσολαβητών για λογαριασμό ασφαλιστικών
εταιριών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα τμήμα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερομένου τμήματος που ανέρχεται στο
ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 1 και Χιλίων (1.000,00) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ 2.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για τα δύο τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερομένων τμημάτων που ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00 ευρώ.
Η ισχύς των εγγυητικών είναι 210 ημέρες
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/29-5-1-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013(ΦΕΚ2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/06/2020 ώρα 08:00 π.μ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/07/2020 ώρα 23:59 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Αναλυτική διακήρυξη (Αριθμός αναφοράς: Τ/Θ 0390/2020) αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
(www.deyakozanis.gr ) (πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών τηλ.:2461051537 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
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