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Θέμα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 19-02-2019 ,Ώρα: 09:00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7
Θεσσαλονίκη 546 30

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

10.230,00€

CPV

66514110-0
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» αρ. 117
αρ.121 παρ. γ) ,αρ.127, αρ 66, αρ.72 παρ. β) ,αρ.38 καθώς και τις λοιπές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
1.2 Το Ν.489/76 αρ.3 παρ, 3,το ΠΔ237/86,το Ν.1569/82,το Ν.4261/14 το αρ.169 σχετικά
με την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων .
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την 4η/ 30-01-2019, Θέμα 9ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ2ΣΖΟΞΧΣ-Θ9Γ).
2.2 Την έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΚΚΠ-ΠΚΜ για το έτος 2019 από το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
(ΑΔΑ:ΨΦ83465Θ1Ω-ΒΣΕ).
2.3 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 33(ΑΔΑ:63ΥΛΟΞΧΣ-3Γ5), για τον ΚΑΕ 0892.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των
οχημάτων του, με προϋπολογισμό 10.230,00 € .
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
Κέντρου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα

Ημερομηνία: 18-02-2019
Ημέρα : Δευτέρα

19-02-2019
Ημέρα: Τρίτη

04-02-2019

Παπαρρηγοπούλου 7
Θεσσαλονίκη 546 30

Ώρα: 14:00μμ

Ώρα: 09:00πμ

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, η οποία θα πρέπει να δοθεί για το σύνολο των
οχημάτων.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών
του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν το ειδικό επάγγελμα.
Για την εύκολη αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα
στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας και παρέχουν εχέγγυα άρτιάς εκτέλεσης της σύμβασης
καθώς επίσης διαμεσολαβούντα στις ασφαλιστικές πρόσωπα ,σύμφωνα με το Ν.1569/82
όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.
Είναι υποχρεωτική η Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή στην
ασφάλιση πρόσωπο(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κτλ) για λογαριασμό
ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση
υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
α) Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να
είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του Επιμελητηρίου.
β) Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να
διαθέτουν ειδική άδεια έγκριση από την Δ/νση Εποπτείας της Τραπέζης της Ελλάδας, βάση
του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) περί της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας που
θα συμμετέχει.
γ) Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει
εφόσον είναι διαμεσολαβητές στην ασφάλιση πρόσωπα(πράκτορες, μεσίτες, παραγωγοί
ασφαλίσεων κτλ) να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται με την ασφαλιστική ή ασφαλιστικές
εταιρίες.
ΑΡΘΡΟ 3: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν είναι μεμονωμένο φυσικό η νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας από τους
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
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γ. Ο τίτλος της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email)
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική
υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους με τις ενδείξεις:
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο αρ. 3 της παρούσης
σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας διαθέτει
την πληρότητα των δικαιολογητικών του αρ. 2 περί καταλληλότητας για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
την ημέρα του διαγωνισμού είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερος.
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας
διαμεσολαβητής στην ασφάλιση πρόσωπο(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κτλ) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών
διαμεσολαβούν
Τεχνική προσφορά:
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι: Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα είναι διάρκειας (12) μηνών και στην τιμή της
προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες καλύψεις και στα υποχρεωτικά ελάχιστα
ποσά που ορίζονται από το νόμο ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: 1) σωματικές βλάβες τρίτων /ανα
θύμα ΕΥΡΩ 1.000.000,00 2) υλικές ζημιές επι τρίτων /ανα ατύχημα ΕΥΡΩ 1.000.000,00 και
σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων να συνοδεύονται από η οδική
βοήθεια & θραύση κρυστάλλων των οχημάτων.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής(1-6) είναι επί ποινής αποκλεισμού αν δεν
κατατεθούν στον φάκελο του διαγωνισμού.
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά ΜΟΝΟ για το σύνολο των
οχημάτων (όπως το σχέδιο οικονομικής προσφοράς σελ. 13).
Η μη κατάθεση του σχεδίου οικονομικής προσφοράς είναι επι ποινής αποκλεισμού για τον
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό .
Η κατακύρωση και ο ανάδοχος θα γίνει για το σύνολο των ασφαλιζόμενων οχημάτων με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Αποκλείεται οποιαδήποτε
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του
αντιτίμου της προσφοράς.
Η προσφορά θα αφορά ασφαλιστήρια συμβόλαια διάρκειας ενός έτους και στην τιμή θα
περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες καλύψεις και στα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά που
ορίζονται από το νόμο ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ επίσης οδική βοήθεια και θραύση κρυστάλλων
των οχημάτων.
Τα αναλυτικά στοιχεία των οχημάτων φαίνονται στο Παράρτημα των τεχνικών
προδιαγραφών.
Η διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια συνεδρία της επιτροπής του
διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 4 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή
του διαγωνισμού που αναφέρονται όλες οι τιμές των προσφορών και ο προσωρινός
ανάδοχος που πρόσφερε την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016.
Στη συνέχεα του διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός είκοσι (20) , από την
ειδοποίηση σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016,
ως αποδεικτικά στοιχεία των αρ. 3 και αρ. 2 δηλαδή:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε καμία κατάσταση της περίπτωση β’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του
τελευταίου διμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, 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.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος .
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
β. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες . Ειδικότερα το απόσπασμα ποινικού μητρώου
αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και στα μέλη του ΔΣ και στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
► Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ) γίνονται αποδεκτά τα
πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό.
γ. Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα:
Τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής - εγκατάστασης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
(2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση – Σύμπραξη,
ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση
τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα
συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου.

5) Οι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν την ειδική άδεια έγκριση από την Δ/νση

Εποπτείας της Τραπέζης της Ελλάδας, βάση του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) περί της άδειας
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας που θα συμμετέχει(φωτοτυπία).
6) ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας διαμεσολαβητής στην ασφάλιση πρόσωπο

(πράκτορας , μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κτλ) την άδεια συνεργασίας τους για
λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν(φωτοτυπία) και όλα
τα άνω πιστοποιητικά του αρ. 3ο από 1 έως 5 των εταιριών που εκπροσωπούν.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και
την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού.
Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν την παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η διάρκεια της ασφάλισης των οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα των τεχνικών
προδιαγραφών είναι (12) μηνών για κάθε όχημα ξεχωριστά από την ημέρα έναρξης της
ασφάλισης .
ΑΡΘΡΟ 6:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
τα συμβόλαια ασφάλισης όλων των οχημάτων του Κέντρου ,τα προβλεπόμενα από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η
εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία
που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
5. Α.Ε.Π.Π. 0,06%
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π.
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου
www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαύγεια.
Η Πρόεδρος του Κέντρου

Συλβάνα Καρασαββίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικές προδιαγραφές
Α) ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΕΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ

ΛΗΞΗ

ΠΟΛΗ

1

ΚΗΟ 8567

RENAULT SFR 112 3A

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1998

43

6-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2006

2

ΚΗΙ 7807

VOLKSWAGEN TOURAN

Αγ. Παντελεήμων
11

5-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Παντελεήμων

3

ΚΗΟ 8432

SCANIA

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

1995

66

7-3-2018

27 θ
4

ΚΗΙ 2705

CITROEN

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Παντελεήμων

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2001

14

ΝΕΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Παντελεήμων

5

ΚΗΙ 2740

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9
ΘΕΣΕΩΝ

2006

16

7-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Παντελεήμων

6

ΚΗΙ 2703

OPEL ZAFIRA-A

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7
ΘΕΣΕΩΝ

2001

11

5-3-2018

ΚΙΛΚΙΣ

7

ΚΗΗ 7152

FIAT DUCATO

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

2016

15

18-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

10

ΦΑΓΗΤΟΥ
8

9

10

11

ΚΗΙ 3447

ΚΗΙ 7235

ΚΗΙ 7839

ΚΗΙ 7233

FIAT DUCATO

FIAT AUTO SPA

FORD WERKE AG

HYUNDAI MOTOR C

Αγ. Παντελεήμων

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΕΚΑΒ

2000

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8
ΘΕΣΕΩΝ

2006

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8
ΘΕΣΕΩΝ

2007

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2006

14

30-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Παντελεήμων

14

18-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Δημήτριος

14

18-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Δημήτριος

16

24-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αγ. Δημήτριος

12

13

ΚΗΙ 7808

ΚΗΙ 7813

HYUNDAI MOTOR C

FIAT IVECO

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9
ΘΕΣΕΩΝ

2005

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8
ΘΕΣΕΩΝ

2002

16

31-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΑΑ

18

31-3-2018

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΑΑ

14

ΚΗΟ 3127

VOLKSWAGEN

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

1994

13

6-3-2018

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

15

ΚΗΗ 4545

ANADOLOU ISUZU

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 26
ΘΕΣΕΩΝ

2005

26

8-3-2018

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

16

ΚΗΙ 5730

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5

2005

9

9-3-2018

ΣΕΡΡΕΣ

11

ΘΕΣΕΩΝ
17

ΚΗΗ 4546

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2004

14

25-3-2018

ΣΕΡΡΕΣ

18

ΚΗΥ 9085

MERCEDES

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17
ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ.

2003

15

23-3-2018

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

CITROEN

E.I.X.
AΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2001

14

30-3-2018

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

19

ΚΗΥ 9055

Β) Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα είναι διάρκειας (12) μηνών και στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
καλύψεις και στα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά που ορίζονται από το νόμο ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: 1) σωματικές βλάβες τρίτων /ανα θύμα ΕΥΡΩ
1.000.000,00 2) υλικές ζημιές επι τρίτων /ανα ατύχημα ΕΥΡΩ 1.000.000,00 και σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων να
συνοδεύονται από η οδική βοήθεια & θραύση κρυστάλλων των οχημάτων(όπου μπορεί να γίνει).
Γ) Ο προϋπολογισμός είναι ποσού 10.230,00€ για την ασφάλιση όλων των οχημάτων του ΚΚΠ-ΠΚΜ.
Δ) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα αρχίζουν να ισχύουν από τις 5-3-2019 και ανάλογα με το πότε λήγει το καθένα που αναφέρεται στον άνω
πίνακα
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ

1

ΚΗΟ 8567

RENAULT SFR 112 3A

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

43

2

ΚΗΙ 7807

VOLKSWAGEN TOURAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

11

3

ΚΗΟ 8432

SCANIA

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 27 Θ

66

4

ΚΗΙ 2705

CITROEN

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

14

5

ΚΗΙ 2740

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ

16

6

ΚΗΙ 2703

OPEL ZAFIRA-A

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ

11

7

ΚΗΗ 7152

FIAT DUCATO

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

15

8

ΚΗΙ 3447

FIAT DUCATO

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΕΚΑΒ

14

9

ΚΗΙ 7235

FIAT AUTO SPA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ

14

10

ΚΗΙ 7839

FORD WERKE AG

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ

14

11

ΚΗΙ 7233

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

12

ΚΗΙ 7808

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ

16

13

ΚΗΙ 7813

FIAT IVECO

ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8
ΘΕΣΕΩΝ

18

14

ΚΗΟ 3127

VOLKSWAGEN

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

13

15

ΚΗΗ 4545

ANADOLOU ISUZU

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 26 ΘΕΣΕΩΝ

26

16

ΚΗΙ 5730

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ

9

17

ΚΗΗ 4546

HYUNDAI MOTOR C

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14

18

ΚΗΥ 9085

MERCEDES

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 ΘΕΣΕΩΝ
Ε.Ι.Χ.

15

CITROEN

E.I.X. AΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

14

19

ΚΗΥ 9055

-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕ €

Υπογραφή -σφραγίδα

ημερομηνία

13

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

-

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Συμμετέχω ως διαμεσολαβητής στην ασφάλιση ως πρόσωπο(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων
κτλ) για λογαριασμό της παρακάτω ασφαλιστικής εταιρίας η εταιριών:
1)
2)
3)
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

-

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

1)ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 2η/2019.
2) ότι δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο αρ. 3 της παρούσης σχετικά με
τους λόγους αποκλεισμού.
3) ότι διαθέτει την πληρότητα των δικαιολογητικών του αρ. 2 περί καταλληλότητας για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας.
4)ότι την ημέρα του διαγωνισμού είμαι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……..20
Ο/Η ΔΗΛΩΝ

(Υπογραφή)
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