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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012

ΘΕΜΑ: « Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της
Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα
ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/2010).
3) Το Ν. 3548/07 « Καταχώρηση δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο
και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
(τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ 87/Α'/07-06-2010).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
Εμπορικές Επιχειρήσεις».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης».
9) Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
10) Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11)Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 2906-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
12) Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
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13) Την υπ΄αρίθμ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
14) Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο Π1/806/4-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012.
15) Την αριθμ. 4167/2012 (ΦΕΚ 412/Β/22-02-2012) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 6698/2012 (ΦΕΚ 808/Β/19-3-2012) περί «Καθορισμού ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
16) Τον προϋπολογισμό 2012 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας.
17) Την αριθμ.546/πρακτικό 27/02-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης για την έγκριση της διενέργειας, των όρων και των επιτροπών του
διαγωνισμού.
18) Την αριθ.πρωτ.3090/24-07-2012 (ΑΔΑ: B4127ΛΒ-6ΒΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (14.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας, για
αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από το
μεσημέρι της 30ης/9/2012 έως το μεσημέρι της 30ης/9/2013, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 1311 ΚΑΕ 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» έτους 2012.

2.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία αναθέτουσας
αρχής

Η Μ Ε Ρ Ο ΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14/09/2012

ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ

10.00 π.μ

Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα
Προμηθειών, Γραφείο 325
1ης Ιουλίου 1, 66100
Δράμα

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 13-9-2012, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.30, στον 3ο όροφο, Γραφείο 325, Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
-Οικονομικού, της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας, 1ης Ιουλίου 1, 66100 Δράμα.
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό
χωρίς να αποσφραγιστούν.
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3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού και
αποσφράγισης των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχθούν μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών ελέγχου των δικαιολογητικών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) που ασχολούνται με το αντικείμενο
β) ενώσεις ασφαλιστών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί που ασχολούνται με το αντικείμενο
δ) κοινοπραξίες ασφαλιστών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας, όσο διάστημα διαρκεί
το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των
συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο
ωράριο εργασίας της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας.
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού,
της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας, Γραφείο 325, 3ος όροφος, 1ης Ιουλίου 1, τκ 66100 Δράμα., καθώς και σε
ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(www.pamth.gov.gr) και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη
τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου με οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό ή μη τρόπο, σε 6 εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν τη διακήρυξη και τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού υποχρεούνται με
την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων
και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τη συγκεκριμένη παροχή
υπηρεσίας, αυτές παρέχονται τουλάχιστον 6 ημέρες από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών.
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6. Τα έξοδα της δημοσίευσης του σχετικού διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο
4 του Ν. 3548/2007.
7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο
ος

ης

325, 3 όροφος, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, 1 Ιουλίου 1, 66100 Δράμα,
kalaitzidisth@pamth.gov.gr τηλ: 25213-51325, fax: 25210-62249.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου απαντήσεις εκ μέρους της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Δράμας.
8. Περίληψη της Διακήρυξης έχει σταλεί:
Για δημοσίευση:
•

Σε μία (1) ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

Για ανάρτηση:
•
•
•
•
•

Στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης www.pamth.gov.gr.
Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας
Στο Επιμελητήριο της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας
Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ

9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί σε ημερομηνίες που θα
καθοριστούν εκ νέου από την Υπηρεσία με τους ίδιους όρους ή μερική τροποποίηση αυτών.
Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου,
όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα διακήρυξη καθώς και την σχετική σύμβαση που θα
υπογραφεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
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Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο :
Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Π.Ε. Δράμας
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 546 /πρακτικό 27/02-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00
έως 14.30 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. της Περιφερειακής
ος
ης
Ενότητας Δράμας ), 3 όροφος, γραφείο 325, 1 Ιουλίου 1, 66100 Δράμα, και έως την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να
αποσφραγιστούν.
2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.
3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών
που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Αναθέτουσα αρχή: Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης: 03/2012
δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ημέρα Δευτέρα, 20-8-2012. (Πρόχειρου διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες
και υλικές ζημιές).
ε) Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας (διεύθυνση ,αριθμό τηλεφώνου, φαξ του διαγωνιζόμενου).
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα ( το ένα αντίτυπο θα φέρει την
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» το οποίο είναι προαιρετικό) και ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής:
 Στον κυρίως φάκελο οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
αυτό δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (επί ποινή απορρίψεώς της) τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα φέρει τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου και τοποθετείται εντός του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα επί ποινή απορρίψεως.
2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’
αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν
θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου.
5. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών.
6. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
10. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη
περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Εάν κατά την ετήσια ασφάλιση των αυτοκινήτων από την 30-9-2012 έως την 30-9-2013 προστεθούν καινούργια
αυτοκίνητα - οχήματα αυτά θα ασφαλισθούν με τους ίδιους όρους και για χρονικό διάστημα από την ημέρα της
κυκλοφορίας τους έως 30-9-2013.
Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και, αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης:
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 η οποία ανέρχεται στο 5% της
προϋπολογισθείσας αξίας, ποσού 700,00 € .
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραπάνω παραγράφου (παρ. 1.β.II του παρόντος
άρθρου) υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα
με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή κοινοπραξία.
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
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διαγωνισμού και ότι θα εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης
ειδοποίησης κατακύρωσης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.
118/07.
 Να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι
παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της
κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
 Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί αιτία αποκλεισμού του
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον μειοδότη
δικαιολογητικά απαραίτητα για την τεκμηρίωση της δήλωσης περί δικαιολογητικών του νόμου
1599/1986, τα οποία υποχρεούται να παρέχει.
2.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07.

α) Έλληνες πολίτες
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ.
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης 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, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης.
(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ.
2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας , στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των
α
άρθρων 7 1ια΄ και 7β. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
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(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλες της ασφαλιστικές εταιρείες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο από συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η
προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού είναι κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της
παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
4. Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς
τους να υποβάλλουν ή να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τα εξής:
Να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο του Ισολογισμού της Επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από
εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,
πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωμένο κατά το νόμο φωτοαντίγραφο της Δ/νσης Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπ. Εμπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα
πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεμάτων
και περιθωρίων φερεγγυότητας , με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Προσφορές οι οποίες δεν
συνοδεύονται από το ανώτερο έγγραφο αποκλείονται του διαγωνισμού.
Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986:
Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν
υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό
απόρρητο.
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4.1. Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της
επιχείρησης , δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επομένως κηρυχθεί
έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε του
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων , ότι δεν έχει
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , ότι
είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων
του εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα , ότι δεν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία., νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής (επί ποινή απορρίψεως).
4.2. Ότι τα χωματουργικά μηχανήματα θα έχουν κάλυψη αστικής ευθύνης για Σωματικές Βλάβες
καθώς και υλικές ζημιές ως εργαλείο.
4.3. Ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στο φιλικό διακανονισμό
4.4.Ότι θα αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης όταν προκληθεί ζημιά από ανασφάλιστο
όχημα.
4.5. Στην προσφορά ρητά θα αναφέρεται :
(α) ότι συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη ασφάλιση των οχημάτων και για την εκχιονιστική
λεπίδα και για το μηχάνημα καταστροφής που θα φέρουν
(β) η τυχόν επιβάρυνση της πρόσθετης ασφάλισης του αυτοκινήτου για την έξοδο του στο
εξωτερικό (πράσινη κάρτα)
γ) ότι υπάρχει συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας στο Νομό Δράμας.
δ) ότι η εταιρεία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε Δράμας κατά τη διάρκεια του έτους με τους ίδιους
όρους καθώς επίσης και να διακόπτει την ασφάλιση ορισμένων ήδη υπαρχόντων οχημάτων.
Λοιπές Υποχρεώσεις/διευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά θα είναι
πρωτότυπα ή θεωρημένα κατά το νόμο φωτοαντίγραφα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών όπως έχει οριστεί στη διακήρυξη. Προσφορές που
υποβλήθηκαν στο παραπάνω όργανο μετά το χρόνο υποβολής που αναφέρεται στη διακήρυξη δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής , μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Κατά την διαδικασία
αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται
η ημερομηνία και ο αριθμός διακήρυξης.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,
κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών
προσφορών που υπέβαλαν κατά τον διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενεργείας και
Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού ασφάλισης των πάσης φύσεων οχημάτων της
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Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 546/ πρακτικό 27/02-08-2012 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης καθώς επίσης και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους άλλους συμμετέχοντες (εκτός αυτών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως απόρρητα) καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η εξέταση των
εγγράφων θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αναφέρονται στο
άρθρο 2 παρ. 2 της διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω
προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η
οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
έχουν αποσφραγιστεί.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν καθώς
επίσης και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή
των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό και επαναφέρονται όσες φορές χρειαστεί για την αξιολόγηση τους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται
με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., κατόπιν εισηγήσεως της
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, τελικά στην ασφαλιστική εταιρεία με τη χαμηλότερη τιμή,
εκ των ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους
όρους της διακήρυξης.
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους
της διακήρυξης.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προκηρυχθέντων οχημάτων προς
ασφάλιση κατά την διάρκεια του έτους σε περίπτωση απόκτησης νέων οχημάτων μέχρι ποσοστού
30%, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και μείωσης έως 50% σε
περίπτωση απόσυρσης οχημάτων.
- Επίσης η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. στ του Π.Δ. 118/07
(Α΄150) χωρίς από την απόφαση της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των
διαγωνιζομένων.
Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες ασφάλισης,
β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.
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Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία
μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά
στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται με
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
Όταν η ασφαλιστική εταιρεία η οποία προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 2 της
διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στην ασφαλιστική εταιρεία με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον εταιρεία με την αμέσως χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν καμιά από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 2 της διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 της διακήρυξης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων
της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Υπόδειγμα Γ΄),
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος Δ΄ το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη. Δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης εγγυητικής επιστολής από το ως άνω υπόδειγμα (π.χ.
αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων). Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν
προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου διενέργειας του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.
Υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε
στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με
την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο
της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Ολοκληρώθηκε η παροχή ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας.
β. Παραλήφθηκαν όλα τα ασφαλιστήρια.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
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προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις που θα κατατεθούν θα συνταχθούν βάσει των υποδειγμάτων του παραρτήματος Δ΄.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι
700,00€ και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων
στοιχείων (δηλαδή εκτός των: 1.Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει
ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,
2.Αριθμό διακήρυξης, 3.Ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 4.Ημερομηνία έκδοσής της, 5.Στοιχεία του
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται) μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας
5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας συν το 30% της προκηρυχθείσας ποσότητας έως το ποσό των 18.200,00.€ του
προϋπολογισμού όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της διακήρυξης. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, να δίνεται σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), για να καταστεί εύκολος ο έλεγχος:
α. Για κάθε αυτοκίνητο της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε Δράμας, ξεχωριστά
β. Για το σύνολο οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ- Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την συνολικά χαμηλότερη προσφορά.
Οι τιμές των προσφορών δίνονται σε ΕΥΡΩ με δύο δεκαδικά ψηφία.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δεν θα περιέχει ασάφειες ενώ και στις δύο περιπτώσεις
θεωρείται άκυρη και η προσφορά απορρίπτεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ η προσφορά θα δοθεί για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων ανεξάρτητα της
έναρξης ασφάλισής των, ούτως ώστε να έχει λήξη την 30-9-2013 δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα θα
ασφαλισθούν έως την ανωτέρω ημερομηνία , προσφορά που θα δίνει χρόνο ασφάλισης
πέραν της 30-9-2013 θα απορρίπτεται.
2. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι:
1. Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσημο 2% πλέον ΟΓΑ 20%.
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Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994.
Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της τιμής μετά την έκπτωση, βαρύνουν τον μειοδότη
(ανάδοχο), παρακρατούνται και αποδίδονται από τις Υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007).
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/07 για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης των παραγράφων 1 και 2 αυτού, απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου, ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό
προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των
5.000€.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Η ασφαλιστική εταιρεία που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την κατακύρωση ή ανάθεση
που έγινε στο όνομά της και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της
διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Με την ίδια διαδικασία η ασφαλιστική εταιρεία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07.
3. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν: α) Η
σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β)
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ότι δεν αναγράφεται στο παρών άρθρο ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ.
118/07 ( Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.).
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά
τα παρακάτω αδικήματα:
Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ΙΙ. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
01/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ο

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εκτός των αρχικών θα είναι κάθε φορά αυτά που προκύπτουν από
απόκτηση ή απόσυρση οχημάτων τα οποία θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές
παραγγελίες των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας με τους ίδιους όρους.
ο

ΑΡΘΡΟ 12

ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ασφαλιστήρια μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης εφάπαξ στην Π.Α.Μ.Θ
– Π.Ε. Δράμας και κατά την διάρκεια της σύμβασης όσων προκύψουν εκ των υστέρων εντός πέντε
(5) ημερών από την γνωστοποίηση των νέων οχημάτων στην ασφαλιστική εταιρεία.
3. Η ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ.
173/27-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΡ7ΛΒ-Ρ69).
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον μειοδότη-ανάδοχο θα γίνεται από τις
πιστώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή των ασφαλιστηρίων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ
(Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ).
2. Τιμολόγιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 καθώς
και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσής του, έναντι της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε. Δράμας για τις
περιπτώσεις αυξομειώσεως των ασφαλιστηρίων αυτής. Η Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Δράμας έχει το δικαίωμα
να εντάξει στη σύμβαση που θα καταρτισθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της και άλλα ασφαλιστήρια
συμβόλαια, στα οποία ο προμηθευτής δεν δύναται να αρνηθεί ούτε να προβάλλει καμία αξίωση όσον
με Νόμο ενταχθούν σε αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος και η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας) θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, στη προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΒ-2ΣΞ

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/07
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΒ-2ΣΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

α/α

Αρ.Κυκλοφ.

Ίπποι

Χρήση

Εργοστάσιο-Τύπος

Έναρξη
Ασφάλισης

Λήξη
Ασφάλισης

BonusMalus

30/9/2012

30/9/2013

2

30/9/2012

30/9/2013

2

1

ΚΗΥ 9430

09

E.I.X.

2

ΚΗΥ 9432

16

E.I.X.

3

ΚΗΥ 9426

16

E.I.X.

HUNDAI H-1

30/9/2012

30/9/2013

2

4

ΚΗΗ 3881

10

E.I.X.

OPEL A-H

30/9/2012

30/9/2013

2

5

ΚΗΥ 9448

13

E.I.X.

SUZUKI
GRAND VITARA

30/9/2012

30/9/2013

2

6

ΚΗΥ 9449

13

E.I.X.

SUZUKI
GRAND VITARA

30/9/2012

30/9/2013

2

7

ΚΗΥ 9451

17

Φ.I.X.

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

8

ΚΗΥ 9442

13

Φ.I.X.

OPEL F7

30/9/2012

30/9/2013

2

9

ΚΗΥ 9453

17

Φ.I.X.

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

10

ΚΗΥ 9445

17

Φ.I.X.

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

11

ΚΗΥ 1478

17

Φ.I.X.

CITROEN JUMPER

30/9/2012

30/9/2013

2

12

ΚΗΥ 9488

36

Φ.I.X.

30/9/2012

30/9/2013

2

13

ΚΗΥ 9498

51

Φ.Ι.Χ

SCANIA TP 93HK
4X4ZA

30/9/2012

30/9/2013

2

14

ΚΗΥ 9402

36

Φ.I.X.

DAIMLER CHRYSL
U1600

30/9/2012

30/9/2013

2

15

ΚΗΥ 9444

77

Φ.I.X.

IVECO MAGIRUS
E3TSTO

30/9/2012

30/9/2013

2

16

ΚΗΥ 9476

16

Φ.I.X.

FORD FMB6

30/9/2012

30/9/2013

2

17

ΚΗΥ 9497

279.2 ps

Φ.I.X.

30/9/2012

30/9/2013

2

18

ΚΥ 6653

35

Φ.I.X.

FIAT IVECO ML140E
24W

30/9/2012

30/9/2013

2

19

ΚΥ 6654

47

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ

FIAT IVECO
MAGIRUS MR 190E
25W

30/9/2012

30/9/2013

2

20

ΚΥ4793

18

Φ.I.X.

NISSAN VIHICLE
CABSTAR E

30/9/2012

30/9/2013

2

DAIHATSU TERIOS

HUNDAI H-1

Φ.I.X.

MERSENDES U
2100

BMC PRO9386X4
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Παρατηρήσεις

ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ

Προσφ/νη
τιμή

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΒ-2ΣΞ

21

ΚΥ2410

66

Φ.I.X

MAN 1940FK

30/9/2012

30/9/2013

2

22

ΚΥ 911

38

Φ.I.X

SA TOMAS
CONTRUCTVERS
TH 1700

30/9/2012

30/9/2013

2

23

ΚΗΥ 5638

33

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣ
ΗΣ

RENAULT DIA DEM
65A

30/9/2012

30/9/2013

2

24

ΜΕ 122161

203 ΡS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟΡ
Ο

KOMASTU D75S-5

30/9/2012

30/9/2013

2

25

ΜΕ 122162

180 ΡS

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
Σ

LIEBHERR PR732BL

30/9/2012

30/9/2013

2

26

ΜΕ 122163

180 ΡS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟΡ
Ο

LIEBHERR PR732BL

30/9/2012

30/9/2013

2

27

ΜΕ 122157

184 ΡS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡ
ΑΣ

HBM NOBAS
SHM5NT-1

30/9/2012

30/9/2013

2

28

ΜΕ 122158

184 ΡS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡ
ΑΣ

HBM NOBAS
SHM5NT-1

30/9/2012

30/9/2013

2

29

ΜΕ 122155

136 ΡS

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
Σ

DEMAN DIA NA-105

30/9/2012

30/9/2013

2

30

ΜΕ 122156

218 ΡS

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

DEMAN GD05104

30/9/2012

30/9/2013

2

31

ΜΕ 91238

166 ΡS

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

HYUNDAI HL757-7

30/9/2012

30/9/2013

2

32

ΜΕ 102720

97 PS

ΕΚΣΚΑΦ.
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

NEW HOLLAND
LB90B-PT

30/9/2012

30/9/2013

2

33

ΜΕ 102721

189 PS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟΡΟ

NEW HOLLAND D
180

30/9/2012

30/9/2013

2

34

ΜΕ 106421

175 PS

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

HBM NOBAS
SHM5NB

30/9/2012

30/9/2013

2

35

ΜΕ 48062

306 PS

ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩ
ΤΗΡΑΣ

PRINOTH T45

30/9/2012

30/9/2013

2

ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΒ-2ΣΞ
Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση ασφάλισης πάσης φύσεως οχημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
ποσού …………………………………….. € με Φ.Π.Α.

Στη Δράμα σήμερα στις…………………….2012, ημέρα…..………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση:
1.Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ) (ΑΦΜ:
997687965, ΔΟΥ: Κομοτηνής) που εδρεύει στη Δράμα στην οδό 1ης Ιουλίου 1αι εκπροσωπείται νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κ. Ιωάννη Ξανθόπουλο, και
2. Η εταιρεία « ........................................ » (ΑΦΜ: ................. , ΔΟΥ: ................... ) που εδρεύει στην και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………. ............................. , κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ: ………..
.............................................................. ,
και έχοντας υπόψη:
 την αριθμ. 3090/24-07-2012 (ΑΔΑ:B4127ΛB-6BY) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
αριθμό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμής 2487
 την αριθμ.546/πρακτικό 27/02-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού για την ετήσια ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για χρονική περίοδο από το μεσημέρι της 30/9/2012 έως το
μεσημέρι της 30/9/2013, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες)
 την αριθμ.
/πρακτικό
/
-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του
πρόχειρου διαγωνισμού.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε Δράμας, για αστική ευθύνη
(σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες).
Τα υπό προμήθεια ασφαλιστήρια θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την οικονομική προσφορά της
αναδόχου εταιρίας, που θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΜΘ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

α/α

Αρ.Κυκλοφ.

Ίπποι

Χρήση

1

ΚΗΥ 9430

09

E.I.X.

2

ΚΗΥ 9432

16

E.I.X.

3

ΚΗΥ 9426

16

E.I.X.

4

ΚΗΗ 3881

10

5

ΚΗΥ 9448

13

Εργοστάσιο-Τύπος

DAIHATSU TERIOS

Έναρξη
Ασφάλισης

Λήξη
Ασφάλισης

BonusMalus

30/9/2012

30/9/2013

2

30/9/2012

30/9/2013

2

HUNDAI H-1

30/9/2012

30/9/2013

2

E.I.X.

OPEL A-H

30/9/2012

30/9/2013

2

E.I.X.

SUZUKI
GRAND VITARA

30/9/2012

HUNDAI H-1
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30/9/2013

2

Παρατηρήσεις

Προσφερ/νη
τιμή

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2012
6

ΚΗΥ 9449

13

E.I.X.

SUZUKI
GRAND VITARA

7

ΚΗΥ 9451

17

Φ.I.X.

8

ΚΗΥ 9442

13

9

ΚΗΥ 9453

10

ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΒ-2ΣΞ

30/9/2012

30/9/2013

2

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

Φ.I.X.

OPEL F7

30/9/2012

30/9/2013

2

17

Φ.I.X.

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

ΚΗΥ 9445

17

Φ.I.X.

FORD WERKE 2AW

30/9/2012

30/9/2013

2

11

ΚΗΥ 1478

17

Φ.I.X.

CITROEN JUMPER

30/9/2012

30/9/2013

2

12

ΚΗΥ 9488

36

Φ.I.X.

30/9/2012

30/9/2013

2

13

ΚΗΥ 9498

51

Φ.Ι.Χ

SCANIA TP 93HK
4X4ZA

30/9/2012

30/9/2013

2

14

ΚΗΥ 9402

36

Φ.I.X.

DAIMLER CHRYSL
U1600

30/9/2012

30/9/2013

2

15

ΚΗΥ 9444

77

Φ.I.X.

IVECO MAGIRUS
E3TSTO

30/9/2012

30/9/2013

2

16

ΚΗΥ 9476

16

Φ.I.X.

FORD FMB6

30/9/2012

30/9/2013

2

17

ΚΗΥ 9497

279.2 ps

Φ.I.X.

30/9/2012

30/9/2013

2

18

ΚΥ 6653

35

Φ.I.X.

FIAT IVECO ML140E
24W

30/9/2012

30/9/2013

2

19

ΚΥ 6654

47

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ

FIAT IVECO
MAGIRUS MR 190E
25W

30/9/2012

30/9/2013

2

20

ΚΥ4793

18

Φ.I.X.

NISSAN VIHICLE
CABSTAR E

30/9/2012

30/9/2013

2

21

ΚΥ2410

66

Φ.I.X

MAN 1940FK

30/9/2012

30/9/2013

2

22

ΚΥ 911

38

Φ.I.X

SA TOMAS
CONTRUCTVERS
TH 1700

30/9/2012

30/9/2013

2

23

ΚΗΥ 5638

33

ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΔΙΑΓΡΑΜΜ
ΙΣΗΣ

RENAULT DIA DEM
65A

30/9/2012

30/9/2013

2

24

ΜΕ 122161

203 ΡS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟ
ΡΟ

KOMASTU D75S-5

30/9/2012

30/9/2013

2

25

ΜΕ 122162

180 ΡS

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ
ΑΣ

LIEBHERR PR732BL

30/9/2012

30/9/2013

2

26

ΜΕ 122163

180 ΡS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟ
ΡΟ

LIEBHERR PR732BL

30/9/2012

30/9/2013

2

27

ΜΕ 122157

184 ΡS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤ
ΗΡΑΣ

HBM NOBAS
SHM5NT-1

30/9/2012

30/9/2013

2

28

ΜΕ 122158

184 ΡS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤ
ΗΡΑΣ

HBM NOBAS
SHM5NT-1

30/9/2012

30/9/2013

2

29

ΜΕ 122155

136 ΡS

ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙ
ΣΗΣ

DEMAN DIA NA-105

30/9/2012

30/9/2013

2

30

ΜΕ 122156

218 ΡS

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ

DEMAN GD05104

30/9/2012

30/9/2013

2

31

ΜΕ 91238

166 ΡS

ΦΟΡΤΩΤΗ
Σ

HYUNDAI HL757-7

30/9/2012

30/9/2013

2

MERSENDES U
2100

BMC PRO9386X4

Φ.I.X.
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ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ

ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΠΙΔΑ
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32

ΜΕ 102720

97 PS

ΕΚΣΚΑΦ.
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

NEW HOLLAND
LB90B-PT

30/9/2012

30/9/2013

2

33

ΜΕ 102721

189 PS

ΕΡΠΥΣ/ΦΟΡ
Ο

NEW HOLLAND D
180

30/9/2012

30/9/2013

2

34

ΜΕ 106421

175 PS

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ
Σ

HBM NOBAS
SHM5NB

30/9/2012

30/9/2013

2

35

ΜΕ 48062

306 PS

ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤ
ΡΩΤΗΡΑΣ

PRINOTH T45

30/9/2012

30/9/2013

2

ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 2
Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Η παράδοση των ασφαλιστηρίων θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης εφάπαξ στην Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε
Δράμας και κατά την διάρκεια της σύμβασης όσων προκύψουν εκ των υστέρων.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εκτός των αρχικών θα είναι κάθε φορά αυτά που προκύπτουν από απόκτηση
ή απόσυρση τα οποία θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών της
Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε. Δράμας με τους ίδιους όρους.
Ο προμηθευτής των ασφαλιστηρίων υποχρεούται να παραδίδει τα νέα ασφαλιστήρια εντός πέντε (5)
ημερών από την γνωστοποίηση των νέων οχημάτων στην ασφαλιστική εταιρεία.
Η ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 173/27-12012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΡ7ΛΒ-Ρ69).
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του αριθμού προκηρυχθέντων οχημάτων προς ασφάλιση κατά
τη διάρκεια του έτους σε περίπτωση απόκτησης νέων οχημάτων μέχρι ποσοστού 30%, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και μείωσης έως 50% σε περίπτωση απόσυρσης
οχημάτων.
Άρθρο 3
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των
ασφαλιστηρίων που παραδόθηκε μετά την ποσοτική παραλαβή των ασφαλιστηρίων από τις επιτροπές
παραλαβής.
Η πληρωμή της αξίας ασφαλιστηρίων στην ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλλεται σε εύλογο χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και καθώς και την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
Η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με τ ι ς νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ασφαλιστηρίων όπως
αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. Παρακρατείται και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του
Ν.2198/1994 φόρος εισοδήματος.
Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφές της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύφος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, συν το 30% της προκηρυχθείσας
ποσότητας έως το ποσό ίων 18.200,00€ του προϋπολογισμού όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δυο (2) μήνες.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις και Ευθύνες προμηθευτή
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Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση.
Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη γι α την επίτευξη του συμβατικού σκοπού και
εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας ασφαλιστηρίων σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Η παράδοση των ασφαλιστηρίων να γίνεται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο του άρθρου 2 της σύμβασης.
Αν τα ασφαλιστήρια δεν είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά, τότε κρίνονται απορριπτέα και η
ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να τα αντικαταστήσει αλλιώς επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32, 33, 34 του Π.Δ. 118/2007.
Η ασφαλιστική εταιρεία, επικαλούμενη την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων της σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρω βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας) τους
λόγους και τα περιστατικά εντός δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σ' αυτήν την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης
παράδοσης της προμήθειας.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που δήλωσε στην υποβαλλόμενη προσφορά
της.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς την
ασφάλιση των οχημάτων της Π.Δ.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας) για οποιοδήποτε λόγο κατά το χρόνο ασφάλισης
τους, τότε εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 6
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας) θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέση στη προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια.
Άρθρο 7
Θέση της παρούσας σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν οε τρία (3) αντίτυπα και αφού
διαβάσθηκαν, μονογράφτηκαν ανά σελίδα και υπογράφηκαν στο τέλος από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

Ιωάννης Ξανθόπουλος
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ Δ’

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας..................
Κατάστημα ...............................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ Φαξ)
ΕΥΡΩ

Ημερομηνία έκδοσης …………………………
…………………………..

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ..............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
…………………………………………… ευρώ(
€)
υπέρ
της
εταιρείας
που
εδρεύει
στην……………………………………. (περιοχή),………………………………..
(οδός,αριθμός),
Τ.Κ…………. ,τηλ…………….. , με Α.Φ.Μ……………….. και Δ.Ο.Υ……………… , για τη συμμετοχή της
στις 20/8/2012 στο διενεργούμενο διαγωνισμό της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) για την
ασφάλιση οχημάτων για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.
03/2012 Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανώτερο διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγο εταιρείας καθ' ολο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μιας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσά της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ........................................

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ............................
Κατάστημα.........................................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ,Φαξ)
Ημερομηνία έκδοσης……………………………….
ΕΥΡΩ ……………………………
Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ....................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
……………………………………………………………… .ευρώ ( €)
υπέρ
της
εταιρείας…………………………………………………………………
που
εδρεύει
στην……………………….
(περιοχή),………………………………………………………………(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……………., τηλ.
…………………., με Α.Φ.Μ………………………… και Δ.Ο.Υ. ……………………….. μέχρι του ποσού των
……………………………………………………………………..ευρώ (
€) το οποίο καλύπτει το 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας συν το 30% επί της συμβατικής αξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της από σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την ασφάλιση οχημάτων για αστική ευθύνη (σωματικές
βλάβες και υλικές ζημιές) της Π,Α.Μ.θ. - Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 03/2012 Διακήρυξη σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μονή τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί ίο βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από τη λήξη της
σύμβασης, δηλαδή μέχρι και την ……………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντι μας καμιά ισχύ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΙΕΖΑ)
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μιας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων θα πρέπει επί
ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος:
«Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτηση σας μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.» ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Ι
Ι.Δ. 118/2007».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
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