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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. 
Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακή 
Ενότητα καβάλας), ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 
20, Τ.Κ. 65110 Τηλέφωνο: 2513503238 FAX: 2510-227408 E-mail: 
a.asimis@pamth.gov.gr  ιστοσελίδα:  www.pamth.gov.gr.  &  www.pekavalas.eu 

1.  Αριθµός προκήρυξης: 06/2012. 
2.  Είδος σύµβασης: ασφάλιση των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Καβάλας , για    
    αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός   
     έτους  
3.  Είδος διαγωνισµού - ∆ιαδικασία - Κριτήριο κατακύρωσης. 
    Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας δηµόσιου, πρόχειρου    
    διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
4.  Τίτλος και Περιγραφή προµήθειας. 
    Ανάδειξη προµηθευτών παροχής υπηρεσίας ασφάλισης των οχηµάτων της    
    Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε Καβάλας , για αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές   
   ζηµιές) για χρονική περίοδο από το µεσηµέρι της 30ης/9/2012 έως το µεσηµέρι   
    της 30ης/9/2013, συνολικού προϋπολογισµού 18.000,00€   συµπεριλαµβανοµέ     
    νου του ΦΠΑ. 
5.  ∆ιάρκεια σύµβασης. 
    Από το µεσηµέρι της 30ης/9/2012 έως το µεσηµέρι της 30ης/9/2013 
6.  Προϋπολογισµός σύµβασης. 
    Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου    
    του ΦΠΑ. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε το τεύχος του   
    διαγωνισµού. 
7.  ∆ιάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού. 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής   
    προκήρυξης της ασφάλισης των οχηµάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Καβάλας , για    
    αστική ευθύνη (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) για χρονικό διάστηµα ενός   
    έτους από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-  
    Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας): ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,   
    Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 Τηλέφωνο: 2513503238 FAX:   
    2510-227408 ) και σε ηλεκτρονική µορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας  
    Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr. & www.pekavalas.eu  
8.  Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών. 
α) Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 01 -10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα  
     και  ώρα 14.30µ.µ.   
     Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της υπηρεσίας ∆ιοικητικού -   
    Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-  
    Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), Εθν. Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 -   
     Καβάλα 
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γ)  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. 
δ)  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

   9.  Ηµεροµηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών. 
    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02 -10-2012, ηµέρα  Τρίτη και   
    ώρα 10.00 π.µ. στην ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφέρειας   
    Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), Εθν.   
    Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 - Καβάλα 2ος όροφος, στο Γραφείο 238 του τµήµατος     
    Προµηθειών. 

 
10..    ∆ικαίωµα Συµµετοχής. 

   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νοµικά    
   Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που    
   υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν σχέση µε το αντικείµενο του   
   διαγωνισµού. 
 
   ∆εν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτοί    
   συµµετέχοντες: 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου 
µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε 
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου 
Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις. 
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
• Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση που αφορά τα αδικήµατα όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 
118/2007. 

11.  Εναλλακτικές προσφορές. 
      Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
12.   Εγγυήσεις συµµετοχής. 
      Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά  
      και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής   
      της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της   
      προϋπολογισθείσας αξίας για το µέρος της προσφερόµενης προµήθειας   
     (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
13. Ισχύς των προσφορών.  
     ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
     Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν είκοσι (120)    
14.  Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης. 
    Η σύµβαση θα καλύπτεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις ∆ηµόσιες  
    Συµβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών. 
15. Πληροφορίες. 
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη   
     αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερεια    
     κής  Ενότητας Καβάλας) ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα  Προµηθειών,  
     στα τηλέφωνα: 2513503238  , fax: 2510-227408 e-mail : a.asimis@pamth.gov.gr   
      . 
 

 

 Καβάλα,  21 - 9 - 2012 
 

    Ο Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής 
                                            
                                                      Περιφέρειας     Α.Μ.Θ. 

 
 
 
 

 ΠΑΥΛΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
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