
                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη   13 Μαρτίου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.97105(718)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
YΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς: Ασφαλιστικές Εταιρίες και 

Ασφαλιστικούς ΠράκτορεςΤαχ. Κώδικας : 60100
Πληροφορίες : Αργύρη Αλίκη - Χανδόλια Αναστασία
Τηλέφωνο : 2351 351 238-245
Fax : 2351 351 241
email : a  .  chandolia  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ 9.993,50 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% 

(CPV:66514110-0)

 (οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α.).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε

με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις διατάξεις του  N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11)  Ν.4013/2011  “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες

διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
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9. Την  ΚΥΑ  Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ  3400/Β΄/20.12.2012)  περί  λειτουργίας  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

10.Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

11.Τις διατάξεις του άρθρου  26 παρ. 2. του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) “Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

12.Τις διατάξεις του  Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α’) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110Α΄) με το οποίο

κωδικοποιήθηκε  ο  Ν.489/1976  (ΦΕΚ  331  Α’)  «Περί  υποχρεωτικής  ασφαλίσεως  της  εξ  ατυχημάτων

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις.

13.Τις διατάξεις του Ν.3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των

Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις

και λοιπές διατάξεις».

14.Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15.Την  αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ  3129/Β/2014)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον

Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους  Γενικών  Διευθύνσεων,  Τμημάτων  και  Γραφείων  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017)  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της Γενικής

Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής

Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17.Το  αριθμ.οικ.  253641(2804)/14-06-2016  (ΑΔΑΜ:16REQ004583641) πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος

Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας.

18.Την  αριθμ.1199/2016  (Πρακτικό  25ο/28-06-2016)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.

(Α.Δ.Α.:79ΕΔ7ΛΛ-ΦΚΗ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φ.721 και του

Κ.Α.Ε. 0899.01 προϋπολογισμού 2017 της Π.Ε. Πιερίας.

19.Την αριθμ.24428(95)/24-01-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (Α/Α 261 & ΑΔΑ:ΩΣ6Ζ7ΛΛ-ΓΗ5) ποσού

9.993,50  €, η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2017 με

α/α 331και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0899.01 οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005774738)

20.Τα  σχετικά  έγγραφα  του  Τμήματος  Εργοταξίου της  Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  και  του  Τμήματος

Ανθρωπίνων Πόρων – Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

με τα στοιχεία των υπό ασφάλιση οχημάτων. 

21.Την αρίθμ.44758(308)/02-03-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC005860224) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

την απευθείας ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος

2017.

22. Το αρίθμ.21319(18)/06-02-2017  έγγραφο  Τμήματος Εργοταξίου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ορθή

επανάληψη 07-03-2017, ως προς τα στοιχεία ιπποδύναμης των οχημάτων με α/α 3 και 4 του συνημμένου

πίνακα οχημάτων). 
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23.Την  αρίθμ.88597(659)/07-03-17 (ΑΔΑ:Ψ4ΑΡ7ΛΛ-ΥΚΣ)  απόφαση  ανάκλησης  της  ανωτέρω  πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

24.Την επιτακτική ανάγκη της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2017.

Ανακοινώνει ότι  προτίθεται  να  προβεί  στην  απευθείας  ανάθεση,  μετά  από  συλλογή  και  αξιολόγηση

οικονομικών προσφορών, σε  ασφαλιστική  εταιρία  της  ασφάλισης  των  οχημάτων  της  Π.Ε.  Πιερίας  για  τις

υποχρεωτικές  καλύψεις  ασφάλισης,  σύμφωνα με  την κείμενη  νομοθεσία,  με  κριτήριο  ανάθεσης την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.993,50 € (8.690,00 € με επιπλέον 1.303,50 € που θα χρησιμοποιηθεί

ως δικαίωμα  προαίρεσης 15%)

(απαλλάσσονται από τον φόρο οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές

εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και  ασφαλιστικούς πράκτορες, σύμφωνα με την περ. ιθ'  του

άρθρου 22 του Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0899.01 οικονομικού έτους 2017.

Τα  υπό  ασφάλιση  οχήματα  περιγράφονται  στους  συνημμένους  Πίνακες  Ι.Α,  Ι.Β  &  ΙΙ,  που  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Π.Ε Πιερίας,  όπως περιγράφεται

αναλυτικά   στους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι.Α, Ι.Β & ΙΙ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η διάρκεια ασφάλισης των οχημάτων θα είναι ενός (1) έτους, αρχομένου την 08-04-2017 (ημερομηνία έναρξης

της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων) και λήγοντος την 08-04-2018.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νοµική μορφή για την υποβολή

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει  την

επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο

που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα µέλη της

ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για  την

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.
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Σ      τη παρούσα διαδικασία   δ      ε  ν   γ      ί  ν      οντ  α      ι   δ      ε  κ      τ      οί   (      α  π      ο  κ      λ  ε      ί  ο      νται) ό  σ      οι   υπ      ο      ψ  ή      φ  ιοι (βάσει του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016):

A)  Υπάρχει εις βάρος τους, ή σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού

οργάνου ή  έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή  ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία,

γ) απάτη,

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Β) Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση

(δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης)

Γ) α) Δεν  τηρούν τις υποχρεώσεις τους που  απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται   στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'  του  Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω

υποχρεώσεων  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των  δημοσίων

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της

αρμοδιότητας τους.

β) Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό

αναγκαστική διαχείριση από  εκκαθαριστή ή από  το δικαστήριο ή  έχουν υπαχθεί σε διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) Έχουν συνάψει συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) Βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, η οποία

δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,

ε) Έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού µε πρότερη συμμετοχή τους κατά  την

προετοιμασία της  διαδικασίας σύναψης  σύμβασης, κατά  τα  οριζόμενα στο  άρθρο  48,  η οποία δεν μπορεί

να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο

πλαίσιο  προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  προηγούμενης σύμβασης µε αναθέτοντα  φορέα ή  προηγούμενης

σύμβασης   παραχώρησης  που  είχε ως αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του

άρθρου 79,
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η)   Επιχειρούν  να   επηρεάσουν  µε   αθέμιτο   τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της   αναθέτουσας

αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη

διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχουν  εξ αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που ενδέχεται

να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την ανάθεση,

θ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους.

∆)  Δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:

Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα,

εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να

απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει  τις   πληροφορίες   που   θεωρεί   απαραίτητες.   Όταν   οι

πληροφορίες   αφορούν   έναν   υποψήφιο   ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα

αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των  αρμόδιων  αρχών.  Τα  αιτήματα  αυτά  αφορούν,  σύμφωνα  µε  τη

νομοθεσία   του  κράτους   µέλους όπου  είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων,  τα νομικά ή/και

φυσικά πρόσωπα,  συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των  διευθυντικών στελεχών  επιχείρησης, ή

οποιουδήποτε  προσώπου  έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου  του υποψηφίου ή  του

προσφέροντος.

Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  οι  ανωτέρω  λόγοι  ισχύουν  για καθέναν

από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν  µόνο

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από την διαδικασία.

Κανείς  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπεί  στην  παρούσα  διαδικασία  περισσότερες  από  μία  εταιρείες  ή  ενώσεις

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στη

διαδικασία.  Στην  περίπτωση αυτή  αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν  αποσυρθούν  από τον

ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

Η συμμετοχή στην  παρούσα  διαδ ικασία  γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον

του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή,

εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο

σύνολό τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει  ή  όχι,

να   ματαιώσει,   να   αναβάλει   ή  να   επαναλάβει   τη   σχετική  διαδικασία,   χωρίς   καμία υποχρέωση  για

καταβολή  αμοιβής  ή  αποζημίωσης,  εξ  αυτού  του  λόγου,  στους  υποψηφίους.  Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  δεν

δικαιούνται   ουδεμία   αποζημίωση  για   δαπάνες   σχετικές   µε   τη  σύνταξη   και  υποβολή στοιχείων που

αναφέρονται στην παρούσα.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα

παραπτώματα  (όπως,  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα,

νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες,  παιδική  εργασία),  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  73

παράγραφος  1  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016).  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του

εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό   από δικαστική ή άλλη αρχή ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κή-

ρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.

3. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

4.  Ασφαλιστική  και  Φορολογική  Ενημερότητα  . (  Άρθρο  73  παράγραφος  2  του  ανωτέρω

νόμου).

5. Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα  των ΠΙΝΑΚΩΝ (Ι .Α, Ι. Β) & ΙΙ,

όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος ασφάλισης (χωρίς ΦΠΑ) 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων (Πίνακας I.A,I.B & ΙΙ)

και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων οχημάτων.

Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τουλάχιστον  τις  προβλεπόμενες  εκ  του  νόμου  υποχρεωτικές

καλύψεις.

Η ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η Π.Ε. Πιερίας κατά την διάρκεια του

έτους, με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και

πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Προσφορά  μπορούν  να  υποβάλλουν  όλες  οι  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  που  ασκούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα

επιχείρηση ασφάλισης  ευθύνης  αυτοκινήτων,  και  παρέχουν εχέγγυα  άρτιας  εκτέλεσης της  σύμβασης,  καθώς

επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει.

Επίσης  είναι  υποχρεωτική  η  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  από  κάθε  ενδιαφερόμενο  διαμεσολαβούν  στην

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας,  μεσίτης,  παραγωγός ασφαλίσεων κλπ)  για λογαριασμό ποιας ασφαλιστικής

εταιρείας διαμεσολαβεί και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν, ώστε να αποκλειστεί η

περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική εταιρία.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες

από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  της  παρούσας  διαδικασίας.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει  επιπροσθέτως να

υποβάλλει όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του και η τήρηση των

σχετικών  διατυπώσεων  δημοσιότητας,  με  τις  τυχόν  τροποποιήσεις  τους.  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες

προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω

δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα

παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση,

καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού
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 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα

πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί με

τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού ή πιστοποιητικό

ΓΕΜΗ

     Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):

Φωτοαντίγραφο  του  πλέον  πρόσφατου  κωδικοποιημένου  καταστατικού  και  τυχόν  τροποποίησης  ή

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης

Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά,  με  ποινή

αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται

σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων 

ή των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία

του  Τμήματος  Προμηθειών,  28Ης Οκτωβρίου 40,  5ος όροφος,  Κατερίνη,  Τ.Κ.  60132,  τηλ.2351351238-245

μέχρι την Τρίτη 21/03/2017 και ώρα  09:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων (5ος

όροφος) την Τρίτη 21/03/2017και ώρα 09:30 π.μ. μέχρι πέρατος.

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας

Αρχής  http  ://pieria.pkm.gov.gr.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

   ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

2) Υπ/νση Τεχνικών Έργων

3) Υπ/νση Οικονομικού-Ανθρώπινων Πόρων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι .A & Ι.B.)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α ( ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ )

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ**

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. ΚΥ 3112 CATERPILLAR 140G ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 180 PS

2. ME 80738 HBM - SHM   5 NT-1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 181 PS

3. KY 3118 HBM - NOBAS  SHM 5 NB ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 179 PS

4. ME 80737 NISSAN ATLEON ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 143 PS

5. ME 90851 RENAULT 47BCA2 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 215 PS

6. KY 3115 BENATI 3.21 B ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 156 PS

7. ΚΥ 3117 CASE 7.21 B ΦΟΡΤΩΤΗΣ 151 PS

8. ΜΕ 89028
FOREDIL MACHINE (RAM)

AMBIENTE CE
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 114 PS

9. ΚΥ 3114 CATERPILLAR D-7H ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 200 PS

10. ΚΥ3116 KOMATSU-HANOMAG D670E ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 180 PS

11. ΚΥ 3518 MASSEY – FERGUSON MF50 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 60 PS

12. ΜΕ 76443
FOREDIL MACHINE (RAM)

AMBIENTE CE
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 113 PS

13. ΚΥ 3119
FOREDIL MACHINE (RAM)

AMBIENTE CE
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 114 PS

14. Π-3883 FORD 5000 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 77 PS

ΣΥΝΟΛΟ :
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Β (ΟΧΗΜΑΤΑ)

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ**

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

    1. ΚΗΥ 7006 SCANIA 2103 (124G) ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 82 PS

    2. ΚΗΗ 5312
MERCEDES – 

UNIMOG U 2100 
ΦΟΡΤΗΓΟ 36 PS

    3. KY 8566 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  85 PS

    4. ΚHH 5311 MERCEDES 2632 ΦΟΡΤΗΓΟ 96 PS

   5. KHH5306 BMC PRO938 ΦΟΡΤΗΓΟ 53 PS

   6. ΚΥ 2444 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  17 PS

ΣΥΝΟΛΟ :
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ

ΑΥΤ/ΤΟΥ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΙΣΧΥΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ΚΗΙ 8268 ΚΙΑ 2497 2/1/2008 KNEJC524885782475
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(ΤΖΙΠ)
D4CB 17 HP

2. ΚΗΥ 7061 HONDA 1590 14/3/2001 JHMGH7701S200157
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(ΤΖΙΠ)
D16W5 11 HP

3. KHI 4240 SUZUKI 1590 5/1/2006 VSEETW01VNA210465
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(ΤΖΙΠ)
G16V 11 HP

4. ΚΗΥ 7062 POLO 1390 24/5/2001 WVWZZZGKZ1R549843 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AVA 10 HP

5. ΚΗΙ 8251 SUZUKI 1590 16/1/2006 VSEETW01VNA210466
EΠIBATIKO

(TZIΠ)
G16V 11 HP

6. KHY 7072 MERCEDES 2874 27/9/2002 WDB9034721P536078 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 602980 20 HP

ΣΥΝΟΛΟ:
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