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Κοζάνη, 19-01-2015
Αρ. Πρωτ: -112-

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ 82/13-01-2015 διακήρυξης με τίτλο «Παροχή
ασφαλιστικών συμβολαίων για τα οχήματα και μηχανήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε.»
Σε συνέχεια των υπ’ αριθ 105/16-01-2015 και 111/19-01-2015 εγγράφων που
απεστάλησαν στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος σας
διευκρινίζουμε ότι:
1) Η κάλυψη αερόσακων έως 1200€ αφορά μόνο τα επιβατικά οχήματα της εταιρείας
2) Ο εκπρόσωπος της εταιρείας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι
υποχρεωτικό να είναι ο Νόμιμος εκπρόσωπος αυτής αλλά δύναται να είναι και
συνεργάτης της με τη μορφή πραγματογνώμονα ή ασφαλιστικού γραφείου
(παραρτήματος ή μη).
3) Σε περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από την αυτή Ασφαλιστική Εταιρεία και
όχι από συνεργαζόμενο γραφείο αυτής τότε δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση
επικυρωμένου αντίγραφου σύμβασης συνεργασίας (1.19.1, παρ. ζ της διακήρυξης).

Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής

E 02 /Έκδοση 1η/22.02.2010/ΥΔΠ

Κοζάνη, 13-01-2015
Αρ. Πρωτ. -82-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Αναθέτουσα

Αρχή:

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6 ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας)
Τ.Κ.: 501 00, Κοζάνη, GR
τηλ.: 24610 45531-3
fax : 24610 45532
www.diadyma.gr
2. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός
3. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών : Ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες με
τίτλο «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.». Αποκλειστικό κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας,
εφόσον έχει διασφαλισθεί η κάλυψη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, αποτελεί η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων όλων των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ελάχιστες απαιτούμενες
καλύψεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 45.000,00) ευρώ.
5. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Η υπηρεσία προβλέπει την
ασφαλιστική κάλυψη όλων των μηχανημάτων και οχημάτων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. για
όσες καλύψεις αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης.
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Κοζάνης, GR
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο επιχειρήσεις ασφαλιστικών εταιριών που είναι
εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο.
7. Νομοθετικές διατάξεις:
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 9 της αναλυτικής διακήρυξης.
8. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
10. Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος.
11. Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
από τη διεύθυνση της παραγράφου 1 μέχρι την 23-01-2015 (καθημερινά 08:0016:00).
12. α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την
26/01/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της
εταιρίας μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα
γίνονται δεκτές.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: Διαχείριση
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ), 6 ο χλμ Κοζάνης –
Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.501 00, Κοζάνη, GR
γ) Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην
Ελληνική γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Όσοι θα λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή θα εκπροσωπούνται από

14.
15.
16.
17.

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Οι Ανώνυμες Εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του
Δ.Σ. ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24 παρ.3 του Ν.1832/1989)
προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δημοπρασία κατάλληλη
εξουσιοδότηση της εταιρίας με την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή αυτή στο
διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον
εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση της συστατικής
πράξης των εταιριών.
Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 5% επί της
συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας ήτοι 2.250,00 €.
Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι.
Πληροφοριακά στοιχεία:
Δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ στα στοιχεία της παραγράφου 1.
Πληροφορίες: Περικλής Καφάσης.
Κοζάνη, 13.01.2015
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Δημοσθένης Μαυρίδης
Γενικός Διευθυντής

