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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ: «Ασφάλιση οχημάτων  ΔΕΥΑΚ έτους 2015-2016 »

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

α) Τον Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

γ) του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών
του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο", όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/μα 105/00 (ΦΕΚ
100/Α’/17-03-00)

δ) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»

ε) του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α’/4-12-96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

στ) του Ν.Δ 2396/53 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου»

ζ) του Ν. 976/79 «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα
προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου»

η) της Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 «Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα –
οχήματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα».

θ) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης

Μαρτίου 2004   (EL 134/30-04-2004). Οι διατάξεις των Π.Δ 370/1995, 105/2000 και 394/1996
ισχύουν κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

2. Την απόφαση:
α)Με αρ. 67/2015 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη Οικονομικότερη προσφορά, για τη
ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων  της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ασφάλισης ανέρχεται έως του ποσού των € 12.000,00 (ΕΥΡΩ).

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει μετά την παρέλευση προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Ελληνικό Τύπο.

3. Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΔΕΥΑ Κιλκίς
1Ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυση
61100 Κιλκίς 17 Ιουνίου 2015 Τετάρτη 10.00 π.μ

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του
Π/Δ/τος 394/96 στην προαναφερόμενη διεύθυνση στις 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι για ένα χρόνο και η έναρξη ισχύος αυτού ξεκινάει από την 01-07-
2015 οπότε και όλα τα οχήματα και μηχανήματα της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα ασφαλιστούν στην ανάδοχο
ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεωτικά θα ανήκει στον φιλικό διακανονισμό
και θα έχει εκπροσώπιση στο Κιλκίς για την καλύτερη εξυπηρέτηση της υπηρεσίας.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νόμιμοι εκπρόσωποί τους, που έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων.

5. Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά :
5.1 Οι Έλληνες πολίτες:
5.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού δεν απαιτείται.
5.1.2 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημοσία Αρχή, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



3

5.1.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι:

5.1.3.1 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης

Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.

5.1.3.2 δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
β) τα από την ως άνω παρ. 5.1.3.1 προβλεπόμενα υπό σημεία α) – δ) αδικήματα.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- Διαχειριστές  Ε.Π.Ε.
- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσωποί του.
Εάν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά σύστασης και
νομιμοποίησής τους. Εάν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία, το ΦΕΚ συγκρότησης σε
σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
5.1.4. Πιστοποιητικά αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών Αρχών έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
από τα οποία να προκύπτει ότι:

5.1.4.1. Δεν τελούν υπό: α) πτώχευση, β) εκκαθάριση, γ) αναγκαστική διαχείριση, δ) πτωχευτικό
συμβιβασμό. Εάν βάσει εγγράφων προκύπτει ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (π.χ. πτωχευτικό συμβιβασμό), τότε απαιτείται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου.
5.1.4.2. Επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία: α) κήρυξης σε πτώχευση, β) έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, γ) αναγκαστικής διαχείρισης, δ) πτωχευτικού συμβιβασμού. Εάν βάσει
εγγράφων προκύπτει ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, τότε απαιτείται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του
νομίμου εκπροσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου.

5.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:

5.1.5.1. Για ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται: α) ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη, β)
ασφαλιστική ενημερότητα του προσωπικού που απασχολείται και γ) υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου ότι με την ασφαλιστική ενημερότητα που
κατατίθεται καλύπτεται το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού.
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5.1.5.2. Για νομικά πρόσωπα απαιτείται: α) ασφαλιστική ενημερότητα του προσωπικού που
απασχολείται (δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα για τους διοικούντες) και β) υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου ότι με την ασφαλιστική
ενημερότητα που κατατίθεται καλύπτεται το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού.

5.1.6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Ειδικότερα για νομικά πρόσωπα δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα των
διοικούντων ή νομίμων εκπροσώπων.
5.1.7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων 5.1.4, 5.1.5
και 5.1.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ ή
να έχει εκδοθεί εντός του χρόνου της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

5.2 Αλλοδαποί:
5.2.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 5.1.3.1 και 5.1.3.2.
5.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις σύμφωνα με τα
εδάφια 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6 της παραγράφου 5.1. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τέτοια
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή οιοσδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας. Σε χώρα όπου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα αναφέρει ότι: α) δεν
προβλέπεται η διαδικασία ένορκης δήλωσης από τη νομοθεσία της χώρας, β) ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις των εδαφίων 5.1.4, 5.1.5 και 5.1.6 της παραγράφου 5.1.
5.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
5.3. Συμμετοχή προμηθευτών με εκπρόσωπό τους
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
5.4. Υπεύθυνη Δήλωση
Στην οποία θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας ο ανάδοχος
ασφαλιστής ή εταιρεία αναλαμβάνει την ασφάλιση των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία
χωρίς την χρέωση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τις σχετικές
διατάξεις περί κρατικών προμηθειών:

6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»

6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

6.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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7. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει
έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, προς όλους τους υποψηφίους
που έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης με απόδειξη και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα
στοιχεία τους.

8. Tα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ έως  12.000,00 €
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και
για ένα χρόνο

Η περιγραφή αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ Μ.Ε. :
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Α/Α ΜΑΡΚΑ
ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
3 CATERPILLAR ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
4 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
5 CASE ME 89083 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΧΑΝΔΑΚΟΣ
6 MERCEDES ΜΕ  80671 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
7 MERCEDES ΜΕ  80672 ΕΠΟΠΤΙΚΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ :
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

4. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Α/Α ΜΑΡΚΑ
ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. FIAT DUCATO KHY 5906 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
2. FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
3. FIAT SCUDO KIE 7427 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΥΚΟ
4. FIAT DOLBO KIE 3597 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
5. FIAT DOLBO KIE 3596 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
6. NISSAN KIB 8577 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
7. TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
8. TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
9. ΤΟΥΟΤΑ 4X2 ΚΙΕ 4896 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
10. IVECO KIE 3340 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

11. IVECO ΝΗΖ 5154
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΝΟ

12. VOLKSWAGEN ΚΙΕ 9927 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

13.
REANULT-
KAGGO KIE 9402 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

14. MITSUBISHI 4X4 ΚΙΖ 7347 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
15. TOYOTA HILUX KIH 2627 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
16. PIAGGIO ΟΖΚ 0800 MOTO



8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ :
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Α/Α ΜΑΡΚΑ
ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

23 MERCEDES ΚΙΖ 2864 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΣΕΩΣ :
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000

3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Α/Α ΜΑΡΚΑ
ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

24 MERCEDES KΙΖ 9061 ΦΟΡΤΗΓ. ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ
25 MERCEDES ΚΙΕ 1926 ΦΟΡΤΗΓ. ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝO

Οι παραπάνω ασφαλιζόμενοι κίδυνοι που είναι  πέραν των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων
κινδύνων που ορίζονται στο νόμο, την ασφάλιση αυτών και για επιπλέον κινδύνους
(προαιρετικούς), κρίνονται αναγκαίοι από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς στα πλαίσια της διαχείρισης και
εκμετάλλευσης των περιουσιακών της στοιχείων, προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να
εξυπηρετήσουν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 394/96 στην Ελληνική γλώσσα , μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
σε ένα πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
β) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
γ) Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα κάτωθι:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
 Ο αριθμός πρωτοκόλου της διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος Ε’.
Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
δ) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ  η οποία στη συνέχεια αναφέρεται ως «Επιτροπή». Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

 Αποσφραγίζεται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και
μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά
φύλλο.

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται,
σφραγίζονται και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος
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σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
που υπέβαλλαν προσφορές και κρίθηκαν αποδεκτές με σχετική ανακοίνωση, που θα τους
αποσταλεί.

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν
θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους
απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι:
 Ο προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.
 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών.
 Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΤΙΜΕΣ

α) Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’.
β) Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
γ) Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
δ) Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
ε) Προσφορές που υπερβαίνουν την συνολική εκτιμώμενη αξία (Παράρτημα Α’) θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
στ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ζ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
η) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
θ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

α) Η παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνει εντός 15 ημερών από τη υπογραφή της
συμβάσεως, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της  ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για την επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων (Άρθρο 26 του Π.Δ. 394/96).
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β) Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του
προμηθευτή, εκπτώτου (Άρθρο 34 του Π.Δ. 394/96).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο

35 του Κ.Π.Δ.      (Π.Δ. 394\96).

5.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

3.1 Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του        Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α’/96) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35
του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005) και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α’/97).

3.2 Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο, ίσο  1 % επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η κατακύρωση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Απαγορεύεται η εκχώρηση της προσφοράς υπηρεσιών σε τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(2)
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ

(3)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Α)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Β)
………………………………………
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (...)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (4)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (5)
Φ.Κ.Ε. (6)
ΛΟΙΠΑ (7)

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (8)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
1. Στη στήλη (1) αναγράφονται τα είδη των προσφερομένων υπηρεσιών.
2. Στη στήλη (2) συμπληρώνεται το ασφαλιζόμενο ποσό σε ευρώ.
3. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το ποσό των ασφαλίστρων σε ευρώ.
4. Στο πεδίο (4) συμπληρώνεται το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων

αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ με δύο (2) δεκαδικά.
5.  Στη στήλη (5), (6) και (7) συμπληρώνονται το Δικαίωμα Συμβολαίου, ο

Φόρος Κύκλου Εργασιών και λοιπές επιβαρύνσεις.
6. Στη στήλη (8) συμπληρώνεται η Συνολική Τιμή Ασφαλίστρων

αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ με δύο (2) δεκαδικά ψηφία

Υπογραφή Προσφέροντος


