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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745
∆.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
ΤΗΛ. 214–4141138 - 214-4141369
FAX: 210-3223935

Αριθ. Πρωτ. : 975
Ηµεροµηνία : 22.01.2019
Πληροφορίες: Π. Μ̟ουρνά
Τηλέφωνο : 214-4141226
ΘΕΜΑ: Συνο̟τικός διαγωνισµός Τ∆-224/18 για την ασφάλιση οχηµάτων της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. (CPV. 66510000-8)
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR-641524
2) Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υ̟οχρέωσης Α∆Α: ΩΜΞΩ465ΧΘΞΣ1Ρ/03.12.2018
3) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α:ΩΚ5ΦΟΡΛΟ-Η7Ε/05.12.2018
Προϋ̟ολογισµός µικτών ασφαλίστρων: Σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000,00€).
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
̟ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης
̟ροσφορά βάσει τιµής, ̟ροκειµένου να αναθέσει σε εταιρεία την ασφάλιση των
οχηµάτων της.
Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιθυµεί να ασφαλίσει ενενήντα ένα (91) οχήµατα:
•
•
•
•

Είκοσι (20) Μηχανάκια Ι.Χ.
Είκοσι ένα (21) Ε̟ιβατικά Ι.Χ.
Είκοσι εννέα (29) Φορτηγά Ι.Χ., Φορτηγά Γερανοφόρα και
Είκοσι ένα (21) Μηχανήµατα Έργου,

τα στοιχεία των ο̟οίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο τιµολόγιο ̟ροσφοράς.
Καλύψεις:
• Σωµατικές Βλάβες τρίτων και ε̟ιβαινόντων
• Υλικές ζηµιές τρίτων
• Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόµενων χώρων
• Προσω̟ικό ατύχηµα οδηγού
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•
•
•
•
•
•

Νοµική Προστασία
Φροντίδα Ατυχήµατος
Προστασία Bonus Malus
Κάλυψη α̟ό ανασφάλιστο όχηµα
Οδική Βοήθεια συνέ̟εια ατυχήµατος ή βλάβης (εκτός των Μηχανηµάτων Έργου)
Θραύση κρυστάλλων

Όσον αφορά τα Μηχανήµατα Έργου και των Φορτηγών Γερανοφόρων, α̟αιτούνται οι
κάτωθι ̟ρόσθετες καλύψεις:
•
•

Σωµατικές Βλάβες τρίτων και ε̟ιβαινόντων ως εργαλείο
Υλικές ζηµιές τρίτων ως εργαλείο

Οι υ̟ηρεσίες έχουν συµ̟εριληφθεί στον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η
σύµβαση ̟ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό τις διαθέσιµες
̟ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ. Ο διαγωνισµός ̟ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν.
4412/2016.
Η διάρκεια της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου
ασφαλιστικής εταιρείας αφορά χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες. Η υ̟οβολή µιας µόνο
̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση
της σύµβασης.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1) στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος
∆ιαύγεια 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο̟οιεσδή̟οτε
τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές, βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν
τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
α̟ό τον κ. Παναγιώτη Σιούλα στο τηλέφωνο: 214 - 414 2279.
1.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν εταιρείες και φυσικά ̟ρόσω̟α –
οιοιδή̟οτε οικονοµικοί φορείς, δηλαδή ατοµικές ε̟ιχειρήσεις, εταιρείες ή συµ̟ράξεις και
ενώσεις νοµικών ή/και φυσικών ̟ροσώ̟ων και ε̟ιχειρήσεις ή συµ̟ράξεις και ενώσεις
εταιρειών ή/και ε̟ιχειρήσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφάλισης α̟ό το καταστατικό και
τη δραστηριότητα των ο̟οίων σαφέστατα ̟ροκύ̟τει ότι η ̟αροχή των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο̟ό και οι ο̟οίες:
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• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, και
συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.∆. 400/70, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
• Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου ̟λην της Ελλάδος κράτους µέλους
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
• Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ̟ου έχουν υ̟ογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία
κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/97.
∆εκτές ε̟ίσης στο διαγωνισµό γίνονται οι συµ̟ράξεις/κοινο̟ραξίες µεταξύ των
̟αρα̟άνω εταιρειών ή/και ε̟ιχειρήσεων.
∆εν γίνεται α̟οδεκτή η συµµετοχή ̟ρακτόρων, ασφαλειοµεσιτών και µεσαζόντων εν
γένει.
2.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την Τρίτη 05.02.2019
και ώρα 10:00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα.
Στο φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-224/18
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια την Τρίτη 05.02.2019 και
ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα - αίθουσα «Αθηνά», 2ος όροφος,
α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού.
Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των
̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα α̟ορρί̟τονται ως µη κανονικές και
ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.
Η α̟οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς. Οι
̟αριστάµενοι στην διαδικασία ε̟ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο ταυτο̟οίησης και ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται είναι η εξής :
Μονογράφεται και α̟οσφραγίζεται ο φάκελος ̟ροσφοράς, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, τα δικαιολογητικά οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
ε̟άρκειας και την οικονοµική ̟ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το
αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται ανά φύλλο.
Οι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται κατά τον έλεγχο είναι η εξής:
Η ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των
δικαιολογητικών και την κατάταξη βάσει των οικονοµικών ̟ροσφορών σε ̟ρακτικό και
γνωµοδοτεί για τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της
ε̟ιτρο̟ής.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψουν ισότιµες ̟ροσφορές, η ΣΤΑΣΥ ε̟ιλέγει τον ̟ροσωρινό
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες
̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των
οικονοµικών φορέων ̟ου έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή και το α̟οτέλεσµα
καταγράφεται στο ̟ρακτικό.
Το ̟ρακτικό µε το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ε̟ικυρώνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση διαγωνισµού» του ̟αρόντος.
Συµ̟λήρωση - Α̟οσαφήνιση Πληροφοριών & ∆ικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ̟ορεί να καλεί
εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ̟ληρώνουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβάλει, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία, η ο̟οία δεν µ̟ορεί
να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς
της σχετικής ̟ρόσκλησης. Ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση υ̟οβάλλεται α̟ό
Τ∆-224-18-Τ∆
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τους ̟ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν λαµβάνεται
υ̟όψη.
2. Η ̟ιο ̟άνω διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε̟ουσιώδεις
̟ληµµέλειες ή ̟ρόδηλα τυ̟ικά σφάλµατα ̟ου ε̟ιδέχονται διόρθωση ή συµ̟λήρωση,
ό̟ως ιδίως ̟αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ̟οφακέλων των ̟ροσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α̟οκλίσεις των εγγράφων της
̟ροσφοράς α̟ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
̟ου δεν ε̟ιφέρουν έννοµες συνέ̟ειες ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό τους, ελλείψεις ως ̟ρος
τα νοµιµο̟οιητικά στοιχεία, ̟ληµµελή σήµανση αντιγράφων ̟ου εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και
λοι̟ών ̟ιστο̟οιητικών ή βεβαιώσεων, διαφορο̟οίηση της δοµής των εγγράφων της
̟ροσφοράς α̟ό τα υ̟οδείγµατα ̟ου θεσ̟ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ̟ράξεις
ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµ̟λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ̟ρώτο εδάφιο
δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχει ως συνέ̟εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ̟οβολή
εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή
συµ̟λήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ̟ου έχουν
ήδη υ̟οβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση της ̟αραγράφου 1 δεν ̟ρέ̟ει να εισάγει διακρίσεις,
άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ̟εια ευνοϊκή
µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί να καλεί εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να διευκρινίσουν,
µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες
α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της σχετικής ̟ρόκλησης, το ̟εριεχόµενο της
τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου έχουν υ̟οβάλει, αν ̟εριέχει ασάφειες ή
ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε̟ουσιώδεις ̟αραλείψεις ή ̟ρόδηλα τυ̟ικά ή
υ̟ολογιστικά σφάλµατα ̟ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µ̟ορεί να θερα̟ευθούν. Η
διευκρίνιση αυτή δεν ̟ρέ̟ει να έχει ως α̟οτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της
̟ροσφοράς και δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα της
συγκεκριµένης ̟ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι̟ές.
Η ̟αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ̟ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 1 έως 4, είναι υ̟οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε̟ίκειται
α̟οκλεισµός του ̟ροσφέροντα ή υ̟οψηφίου α̟ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της ̟ροσφοράς.
3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα.
Τ∆-224-18-Τ∆
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α) Βεβαίωση της αρµόδιας Ε̟ο̟τικής Αρχής ασφαλιστικών εταιρειών ότι έχουν την
̟ροβλε̟όµενη α̟ό το Νόµο άδεια λειτουργίας (τελευταίου τριµήνου).
β) Βεβαίωση ότι ο διαγωνιζόµενος είναι µέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος.
γ) Βεβαίωση ότι ο διαγωνιζόµενος µετέχει στο Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής Ζηµιών.
δ) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
ε) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
στ) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
ζ) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α̟ό
το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή ̟ιστο̟οιητικό
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ.
και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία.
η) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις του και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί
καταστατικών τρο̟ο̟οιήσεων.
θ) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται :
• ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του Πίνακα του ̟αραρτήµατος Ι
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και έχει λάβει γνώση όλων των
στοιχείων του Τεύχους ∆ιακήρυξης.
• ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά
του είναι ακριβή.
• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.
• ότι η εταιρεία ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις του solvency IΙ ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται
στο Ν. 4364/2016 (φερεγγυότητα και κεφαλαιακή ε̟άρκεια).
• Κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων
α̟οδοχών ̟ου έχουν θεσ̟ίθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
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εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του
Προσαρτήµατος B' του Ν.4412/2016.
• Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις
τις νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης της ανωτέρω ̟αραγράφου
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.
• Ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς για ο̟οιονδή̟οτε λόγο
ή σε κάθε ̟ερί̟τωση έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου
ισχύος του α̟οκλεισµού.
• Ότι µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα όλους τους
όρους της εν θέµατι διακήρυξης.
ι) Πιστο̟οιητικό της ̟αρ. 2γ του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, α̟ό το
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σύµφωνα µε το µε αρ. ̟ρωτ.
ΕΞ-184471-2018/10001/31-5-2018 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας – Γραφείο
ειδικού Γραµµατέα, α̟ό 25-5-2018 έχει ενεργο̟οιηθεί στη ̟ύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr)
η ηλεκτρονική υ̟ηρεσία υ̟οβολής αίτησης και αυτοµατο̟οιηµένης α̟άντησης σχετικά
µε τη χορήγηση του ̟ιστο̟οιητικού της ̟αρ. 2γ, του άρθρου 73, Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό.
∆ιευκρινίζεται, ότι α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης ή και ανάθεσης
σύµβασης θα α̟οκλείεται ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός φορέας, εάν έχουν ε̟ιβληθεί σε
βάρος του, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β’ 266), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν
αθροιστικά α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι ανωτέρω αα και ββ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ̟ιστο̟οιητικό δεν εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων θα
̟ροσκοµίσει ένορκη βεβαίωση µε ηµεροµηνία έκδοσης την ̟αραµονή της ηµεροµηνίας
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λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς στην ο̟οία ε̟ι ̟οινή α̟οκλεισµού θα
δηλώνεται ότι :
• ότι δεν έχει ε̟ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υ̟ό αα` και ββ` κυρώσεις έχουν/δεν έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.».
3.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια:
Οι συµµετέχοντες ̟ρέ̟ει να έχουν και να ̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά
µέσα:
• Η καθαρή θέση του διαγωνιζόµενου σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π (∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυ̟α), λήξεως χρήσεως 31/12/2017 να είναι ίση ή µεγαλύτερη των 25.000.000
ευρώ. Ως καθαρή θέση, στον Ισολογισµό ̟ου καλείται να ̟ροσκοµίσει, λογίζεται
α̟οκλειστικά και µόνο, το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, τα α̟οθεµατικά
κεφάλαια, τα κέρδη χρήσεως µετά φόρων, αφαιρουµένων των τυχόν διανεµηθέντων
µερισµάτων.
∆ιευκρινίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση σύµ̟ραξης εταιρειών, η ανωτέρω ̟ροϋ̟όθεση (καθαρή
θέση ίση ή µεγαλύτερη των 25 εκ. ευρώ για το 2017) θα ερευνάται για εκείνα τα µέλη της
ένωσης ̟ροµηθευτών /κοινο̟ραξίας, ̟ου συµµετέχουν µε τα δύο µεγαλύτερα ̟οσοστά
στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια ασφαλιζόµενων κινδύνων).
3.3 Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων ∆ικαιολογητικών.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον συµφέρουσα
α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς βάσει τιµής σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η ο̟οία
δεν θα ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
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5. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους συµµετοχής
στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
εγκρίνει τα α̟οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ε̟ιτρο̟ή του
∆ιαγωνισµού κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους, ̟λην του µειοδότη, το
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ̟ρακτικού της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει.
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16,
η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση αυτής
στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟όφασης ε̟΄αυτής, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α̟οστέλλεται στον Ανάδοχο η
κατακυρωτική α̟όφαση και ε̟ιστολή ανάθεσης µε ̟ρόσκληση ̟ροσκόµισης των
α̟αραίτητων εγγράφων για την υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία αναρτάται στο
δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
6. ∆ιάρκεια Ασφαλιστηρίου - Υ̟ογραφή Ασφαλιστηρίου
Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας ενός (1)
έτους α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής του.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί
α̟ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή του ασφαλιστηρίου θα ̟ροσκοµίσει ή καταθέσει:
•

Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος
̟ρο ΦΠΑ, η ο̟οία θα εκδίδεται α̟ό αναγνωρισµένη Τρά̟εζα ̟ου λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει
το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε̟ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
σύµφωνα µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης).
Εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα δεν γίνεται α̟οδεκτή.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία/σύµ̟ραξη, η εγγυητική ε̟ιστολή
αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης και όχι υ̟έρ
µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
α̟ό το ΤΣΜΕ∆Ε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να
ολοκληρωθούν ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής
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εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο̟οιαδή̟οτε υ̟αίτια ή
ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για κατά̟τωση
της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά.
Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης του ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκ̟τωτος.
7. Ποινική Ρήτρα
Σε ό,τι αφορά τις ̟οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του N. 4412/2016.
Για την κήρυξη του αναδόχου εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν.
4412/2016.
Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης στον
λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.
8. Παρακολούθηση και Εκτέλεση της Σύµβασης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις
̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις και ειδικότερα τις α̟αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα
όλους τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στα συµβατικά τεύχη.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ. Η
ε̟ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α̟ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και
γενικότερα των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την
εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την αρτιότητα
των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε
ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α̟ό τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ̟όδειξη της ΣΤΑΣΥ
̟ου α̟ορρέει α̟ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε̟ιβλε̟όντων της ΣΤΑΣΥ
δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως (συµ̟εριλαµβανοµένων και των µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην οικεία σύµβαση.
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου θα ̟ραγµατο̟οιείται
α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 216 έως 221 του Ν. 4412/2016.
9.Τρό̟ος Πληρωµής
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής θα ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200
του N.4412/2016.
Τ∆-224-18-Τ∆
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Το τίµηµα α̟οδίδεται κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, α̟ό την καθ’
ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ̟αρόν
τεύχος. Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής θα συντάσσει και θα υ̟ογράφει
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για το ο̟οίο τιµολογεί ο ανάδοχος.
Μετά την ̟ιστο̟οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην
ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού
τιµήµατος :
• Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου αφορά η ̟ληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
• Φορολογικό ̟αραστατικό (Τιµολόγιο).
• Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
• Βεβαίωση Πληρωµής του συνόλου Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟).
Η ̟ληρωµή θα γίνει την ̟ροηγούµενη ηµέρα α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης της
ασφαλιστικής ̟εριόδου.
Λοι̟ές υ̟ηρεσίες θα τιµολογούνται µε το ̟έρας αυτών και η αξία κάθε τιµολογίου θα
καταβάλλεται µε τον ως άνω τρό̟ο.
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης
και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµισθεί στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα
̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67,
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745,
∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου ο Ανάδοχος µ̟ορεί να
ε̟ικοινωνεί µε το Λογιστήριο.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο φόρο ασφαλίστρων ε̟ί των εκάστοτε ̟ληρωτέων
̟οσών.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Τ∆-224-18-Τ∆
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Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26
του Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
̟εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα
υ̟ογραφεί, υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και θα
̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη ̟ληρωµή.
β) Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
10. Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Ο αναθέτων φορέας ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα της
σύµβασης ή
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
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στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.
11. Ενστάσεις
Γενικά σε ό,τι αφορά την υ̟οβολή σχετικών ενστάσεων ισχύουν τα αναφερόµενα στο
άρθρο 127 του Ν. 4412/16 και σε σχέση µε τη διαδικασία κρίσης αυτών ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι
διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο
συµ̟ληρώνοντας τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί στις ε̟όµενες σελίδες.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά
̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου,
ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή ̟ροσφορές για µέρος των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην
οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟άρξεως ̟ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά
διαγωνιζοµένου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών
̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον
̟ροσφορά του διαγωνιζοµένου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους όλων των λοι̟ών τευχών
και τεκµαίρεται ότι για τον ̟ροσδιορισµό τους έχουν συνυ̟ολογισθεί και ληφθεί υ̟όψη
όλες οι δα̟άνες για τις αµοιβές του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών ̟ου θα
α̟ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, όλες οι δα̟άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη
ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη µε τα ο̟οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε
τη Σύµβαση, ό̟ως ε̟ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα ̟αραµείνουν σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε
αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης θα ̟ρέ̟ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες
συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α̟οφάσεις),
ασφαλιστική και ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση
µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
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Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται
στο Τεύχος ∆ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο φόρο ασφαλίστρων ε̟ί των εκάστοτε ̟ληρωτέων
̟οσών.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26
του Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
̟εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα
υ̟ογραφεί, υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και θα
̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη ̟ληρωµή.
β) Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν τον κάτωθι ̟ίνακα:
Α/
Α

ΧΡΗΣΗ

ΜΑΡΚΑ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
(CC)

Φορ.
ΙΠΠΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης
Α∆ΕΙΑΣ

1

MINI BUS

FORD TRANSIT

IBA-6692

2.295

16

9

13.07.2004

2

MINI BUS

IBA-8650

2.000

14

9

25.07.2004

3

MINI BUS

IBA-9436

2.000

14

9

23.07.2004

4

MINI BUS

FORD TRANSIT

IEX-5240

2.400

16

9

01.09.2005

5

∆ΙΚΥΚΛΟ

YAMAHA 5AD

ΑΚΗ-3560

50

1

2

16.07.2003

6

∆ΙΚΥΚΛΟ

PIAGGIO
VESPA

ΑΖΚ-3120

50

1

2

08.08.2000

7

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA MOTO

ΒΙΤ-882

150

2

2

01.08.2004

8

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΙΡΜ-534

250

3

2

28.07.2004

9

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΙΡΜ-535

250

3

2

28.07.2004

10

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA XR 125

ΙΥΗ-296

125

2

2

14.09.2005

11

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA XR 125

ΙΥΗ-297

125

2

2

14.09.2005

12

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA XR 125

ΙΥΙ-824

125

2

2

18.10.2005

13

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA THAI

ΙΥΖ-658

125

2

2

08.09.2005

14

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA SH150

ΟΑΥ-821

150

2

2

13.03.2008

15

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA SH150

ΟΑΥ-822

150

2

2

13.03.2008

16

∆ΙΚΥΚΛΟ

SYM HD2-200I

ΟΥB-170

170

2

2

10.05.2016

17

∆ΙΚΥΚΛΟ

SYM HD2-200I

ΟΥB-171

170

2

2

10.05.2016

18

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA SH150

ΤΡΒ-690

150

2

2

06.08.2004

19

∆ΙΚΥΚΛΟ

HONDA SH150

ΤΡΒ-691

150

2

2

01.08.2004

20

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΤΖΕ-430

250

3

2

06.02.2014

21

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΤΖΕ-431

250

3

2

06.02.2014

22

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΧΗΕ-313

150

2

2

18.04.2007

23

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΧΖΕ-024

250

3

2

09.11.2005

24

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΖΜΚ-109

100

1

2

03.05.2000

25

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΙΒΟ-3158

1.600

11

5

04.03.2005

Τ∆-224-18-Τ∆

CITROEN
JUMPY
CITROEN
JUMPY

PIAGGIO
MOTO
PIAGGIO
MOTO

HONDA CRF
250
HONDA CRF
250
HONDA SH150
KWANG YANG
S4
HONDA
ASTREA
PEUGEOT 307
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Α/
Α

ΧΡΗΣΗ

ΜΑΡΚΑ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
(CC)

Φορ.
ΙΠΠΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης
Α∆ΕΙΑΣ

26

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΕΚ-2579

1.400

10

5

31.05.2005

27

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FUSION

ΙΕΚ-3313

1.400

10

5

03.06.2005

28

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΙΕΚ-3314

1.800

13

5

03.06.2005

29

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΙΕΚ-3315

1.800

13

5

03.06.2005

30

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FUSION

ΙΕΚ-3316

1.400

10

5

10.06.2005

31

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FUSION

ΙΕΚ-3317

1.400

10

5

03.06.2005

32

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FUSION

ΙΕΚ-3318

1.400

10

5

03.06.2005

33

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD
TOURNEO

ΙΕΚ-3319

1.800

13

5

03.06.2005

34

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΗΑ-7170

1.400

10

5

19.04.2007

35

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΙΚΙ-7230

1.400

10

5

30.07.2009

36

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΙΚΙ-7234

1.400

10

5

30.07.2009

37

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΜΑ-1154

1.400

10

5

29.04.2008

38

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΜΑ-1155

1.400

10

5

29.04.2008

39

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΜΑ-1156

1.400

10

5

29.04.2008

40

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FIESTA

ΙΜΑ-1435

1.400

10

5

29.04.2008

41

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

CITROEN
JUMPY

ΙΟΤ-6877

2.000

14

7

27.12.2010

42

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD FUSION

ΙΖΖ-4112

1.600

11

5

15.05.2006

43

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

MITSUBISHI
COLT

ΚΗΗ-1087

1.400

10

5

30.07.2009

44

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SEAT IBIZA

ΖΗΕ-2896

1.400

10

5

18.02.2002

45

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SEAT IBIZA

ΖΗΕ-3495

1.400

10

5

20.02.2002

46

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΒΑ-7939

2.000

14

3

01.08.2004

47

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΒΑ-8837

2.000

14

5

04.08.2004

48

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΒΑ-8838

2.000

14

5

04.08.2004

49

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΒΕ-8819

1.400

9

2

25.08.2004

50

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

FORD TRANSIT

ΙΕΙ-8238

1.800

13

2

16.06.2005

51

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

CITROEN VAN

ΙΟΤ-6854

2.200

15

5

17.12.2010

52

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

CITROEN VAN

ΙΟΤ-6855

2.200

15

2

17.12.2010
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FORD
TOURNEO
FORD TRANSIT
VAN

MITSUBISHI
COLT
MITSUBISHI
COLT

CITROEN
JUMPER
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
FIAT DUBLO
VAN
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Α/
Α

ΧΡΗΣΗ

ΜΑΡΚΑ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
(CC)

Φορ.
ΙΠΠΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης
Α∆ΕΙΑΣ

53

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

FORD TRANSIT
VAN

ΚΗΙ-1745

2.000

14

2

25.02.2000

54

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ-9907

2.261

15

2

21.07.2008

55

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ-9908

2.261

15

2

21.07.2008

56

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ-9909

2.261

15

2

21.07.2008

57

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ-9919

1.368

10

2

24.09.2008

58

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ-9920

1.368

10

2

24.09.2008

59

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ-8361

1.400

10

2

09.06.1997

60

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΥΗΝ-8151

2.000

14

2

24.12.1999

61

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΥΗΝ-8256

2.000

14

2

12.01.2000

62

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

VOLKSWAGEN

ΥΗΝ-8475

2.000

13

2

08.02.2000

63

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

FIAT DUCATO

ΖΚΤ-3117

2.000

14

2

18.03.2004

64

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΖΚΥ-7172

2.295

16

2

21.05.2004

65

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

1V203840

4.250

29,8

2

27.11.2003

ΜΕ-122557

4.250

29,8

2

21.03.2012

ΜΕ-59117

5.900

41,3

1

06.12.1999

ΜΕ-59200

6.000

42

5

26.01.2000

ΜΕ-85240

4.250

29,8

2

14.04.2005

ΜΕ-85241

2.000

14

2

14.04.2005

ΜΕ-88963

6.000

42

2

29.12.2005

ΜΕ-99179

11.950

84

2

30.08.2007

ΙΚΜ-7301

5.000

29

3

03.02.2009

ΙΖΥ-9672

2.000

14

2

26.02.2007

ΙΖΥ-9673

2.000

14

2

26.02.2007

ΚΗΙ-6041

6.200

37

2

23.03.2003

ΥΗΝ-8150

2.000

14

2

23.12.1999

67

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

68

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

69

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

70

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

71

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

72

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

73

ΦΟΡΤΗΓΟ

74

ΦΟΡΤΗΓΟ

75

ΦΟΡΤΗΓΟ

66

76
77

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

Τ∆-224-18-Τ∆

FORD TRANSIT
VAN
FORD TRANSIT
VAN
FORD TRANSIT
VAN
FIAT DUBLO
MINI VAN
FIAT DUBLO
MINI VAN
SEAT INCA
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
PEUGEOT
BOXER VAN

FORD TRANSIT
VAN
MERCEDES
UNIMOG
MERCEDES
UNIMOG
LOCATELLI
GRIL 168
MERCEDES
UNIMOG
MERCEDES
UNIMOG
RENAULT
ΦΟΡΤΗΓΟ
MERCEDES
SPEFAKA
MERCEDES
ACTROS 2036
MITSUBISHI
CANTER
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
RENAULT
MILDLUM
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
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Α/
Α

ΧΡΗΣΗ

ΜΑΡΚΑ

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
(CC)

Φορ.
ΙΠΠΟΙ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης
Α∆ΕΙΑΣ

78

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ

MERCEDES
ATEGO

ΥΗΡ-6022

6.400

39

5

19.04.2000

79

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119218

44hp

44

1

03.11.2010

80

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119219

44hp

44

1

03.11.2010

81

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119220

44hp

44

1

03.11.2010

82

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119221

44hp

44

1

03.11.2010

83

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119222

44hp

44

1

03.11.2010

84

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-119223

44hp

44

1

03.11.2010

85

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ-82257

8hp

10

1

12.10.2004

STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS
STEINBOCK –
BOSS

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣ/ΗΣ

86

ΚΛΑΡΚ

87

ΚΛΑΡΚ

88

ΚΛΑΡΚ

89

OM CARRELLI
ELEVATOR
E10N
OM CARRELLI
ELEVATOR
EU25

F14001P0010G

10hp

10

1

2003

F14019P00190

25hp

25

1

2003

OM CARRELLI

F14026T00242

19hp

19

1

2004

ΚΛΑΡΚ

OM CARRELLI

F14026T00239

19hp

19

1

2004

90

ΚΛΑΡΚ

MITSUBISHI

N0035510

10hp

10

1

2008

91

ΚΛΑΡΚ

MITSUBISHI

FN399796

25hp

25

1

2008

ΣΥΝΟΛΟ
(Αριθµητικώς και Ολογράφως)

Ισχύς Προσφοράς…………………

Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε
̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθεται οι υ̟ογραφές των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών
̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία / σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

----------------//---------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Προς την:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αθηνάς 67
10552 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......……….......... ΓΙΑ ΠΟΣΟ
Ευρώ (€) ......………..........
1. Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα
και ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως
αυτοφειλέτες υ̟έρ …………………………………..… (̟λήρη ε̟ωνυµία, ΑΦΜ,
∆ΟΥ, ∆ιεύθυνση) για ̟οσό ………………………………………. Ευρώ. Στο ως
άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της
µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ΑΦΜ 099939745, ∆ΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την ανάθεση της
ασφάλισης οχηµάτων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.(Τ∆-224/18).
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη
̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων
852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, ό̟ως και α̟ό τα
δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη άρθρα.
3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας
την ο̟οία θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρεία
δεν εκ̟λήρωσε την υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ̟ου
αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα
ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την
κοινο̟οίηση στην Τρά̟εζά µας της σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς
ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ̟οσού της εγγύησης,
σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
4. Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση
εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ̟όψη ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή
̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση
της εγγυητικής ε̟ιστολής ή τη θέση αυτής υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη
ισχύ µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή. Μέχρι τότε,
θα ̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’εσάς του ̟οσού της
εγγύησης.
6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή η τις
σχετικές ̟ληρωµές, η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια
των Αθηνών.
7. Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
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Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν
υφίσταται ̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου
ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό την Τρά̟εζα µας.
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