


 2

Μεγάρου, επί. της οδού Κορωναίου 9 της πόλης του Ηρακλείου, σύμφωνα με τις 

επισυναπτόμενες τεχνικές περιγραφές και γενικούς όρους και με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Η προσφορά θα αφορά: 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις 

• Περιεχόμενο κτιρίου, που αφορά εξοπλισμό σε Η/ Μ 

• Ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

• Λοιπό εξοπλισμό 

• Ασφάλιση για σεισμό (χωριστά)  

• Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους (χωριστά) 

Το σύνολο των υπό ασφάλιση ακινήτου και κινητών αναλύονται όπως στο συνημμένο 

αρχείο. 

2. Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων εκατό 

Ευρώ (έως 2.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος Φ.Π.Α. και λοιπών 

επιβαρύνσεων.  

3. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση των ΚΑΕ 0892 του οικονομικού έτους 2018.  

4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018, με αριθμό πρωτ.: 1253/04-07-

2018, ΑΔΑ: 6ΡΘΕ469ΗΛΞ-Τ9Ω, ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: REQ003381041 και CPV:66515200-5. 

5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 86 κ. επ. του Ν. 4412/2016. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα 

στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 

σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα 

με το Ν. 1569/85, όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων 

με επίσημα έγγραφα. 

7. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 

διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός 

ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών 

διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε 

να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την 

αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.  

8. Επίσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των γενικών και ειδικών όρων ασφάλισης 

μαζί με το φάκελο της προσφοράς    

9. Ενώσεις ή Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 

έχουν ορίσει Ηγέτη στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω. Κάθε ασφαλιστική 

εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς 

για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης - 

Σύμπραξης Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Συμπράξεων 

εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την 


















