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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 490358(12547)

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου  «Ασφάλιση των Υπηρεσιακών

Αυτοκινήτων,  των  Δικύκλων,  των  Σκαφών,  των  Μηχανημάτων  Έργου  και  των  Φορτηγών  Εργοταξίων   των

Κεντρικών  Υπηρεσιών Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ.  για ένα έτος προϋπολογισμού 15.999,99€  (και

4.000,00 € δικαίωμα προαίρεσης, γενικό σύνολο 19.999,99 €), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

Σχετ.:  Η  υπ’αριθ.568734(14469)/30-01-2019  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  του  Τμήματος

Προμηθειών της Π.Κ.Μ.

Με το παρόν ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την κατάθεση προσφοράς στο

σχετικό με το αντικείμενο του θέματος έργου για τα παρακάτω: 

Α)  Στην  παράγραφο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  σελίδα  7,  της  ανωτέρω  σχετικής  υπ’αριθ.

568734(14469)/30-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η περίπτωση 2: 

    “Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  και ως προς

τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους (για τους εργοδότες και τους εργαζομένους),  κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού.”

αντικαθίσταται στο ορθό:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής)  και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους,  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Συγκεκριμένα απαλοίφεται  το περιεχόμενο της παρένθεσης και  διευκρινίζεται  ότι  η φορολογική ενημερότητα αφορά

αποκλειστικά στην εταιρία.

Β)  Στην  παράγραφο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  σελίδα  8,  της  ανωτέρω  σχετικής  υπ’αριθ.

568734(14469)/30-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η περίπτωση 5: 

“  Βεβαίωση   λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης   έκδοσης του τελευταίου μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι: Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων

κ.τ.λ.) πρέπει να καταθέσει:
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α) Υπεύθυνη Δήλωση,   δίχως να απαιτείται  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,για λογαριασμό ποίας ή ποίων

ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβεί,  β) Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με  αυτήν ώστε  να  πιστοποιείται  η

εγκυρότητα των προσφορών γ) Βεβαίωση  λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της

οποίας διαμεσολαβεί  έκδοσης του τελευταίου μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,η

οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.”

αντικαθίσταται στο ορθό:

“  Βεβαίωση    λειτουργίας  ασφαλιστικής  επιχείρησης   έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου πριν  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι: Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων

κ.τ.λ.) πρέπει να καταθέσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση,   δίχως να απαιτείται  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,για λογαριασμό ποίας ή ποίων

ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβεί,  β) Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με  αυτήν ώστε  να  πιστοποιείται  η

εγκυρότητα των προσφορών γ) Βεβαίωση  λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της

οποίας  διαμεσολαβεί  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των

προσφορών,η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.”
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Μ.Ε.Π.
O  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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