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                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
     Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  προτίθεται να αναθέσει την απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών  για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. 
Κέρκυρας έτους 2018  , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του  ποσού των  δύο 
χιλιάδων (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα 
στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
Καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, αποδεικνυόμενης της 
ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση 
βεβαίωση συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλου επίσημου εγγράφου, από 
κάθε ενδιαφερόμενο στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας κλπ) και επιπλέον αντίγραφο 
Ταυτότητας (δύο όψεων) καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και 
το ειδικό επάγγελμα τους. 
   Κατόπιν αυτού καλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού/ 
Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας, 4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 
49100, τηλέφωνο 26613-62146/259, καθημερινά από 24/01/2018, ημέρα Τετάρτη έως 
29/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2018  , διάρκειας έως 31-12-2018 . 
   Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2018  , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 
και του  ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
   Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση 
Διοίκησης-Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικού, Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας, Τμήμα Προμηθειών, Σπ. Σαμάρα  13, Κέρκυρα  49100, 4ος όροφος). 
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   Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν μέσα στov κυρίως φάκελο της 
πρoσφoράς τους :  
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και 
να δηλώνεται ότι:  
 είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς 
ασφάλισης του προσωπικού.  

 είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
 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.  

 δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

 δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού.  

 δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του Ν.4412/2016.  

 δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 
είναι αληθή και ακριβή.  

 δεν θα επιχειρήσουν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, 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.  

 δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους , όπως επίσης δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.  

 διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.  

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα 
τους.  

 τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' 
του Ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν 

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.  
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 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 
οργάνου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
106 του Ν.4412/2016.  

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.  
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.  
 αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, κατόπιν εγγράφου της 
Υπηρεσίας μας.  

 Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  
Επί ποινή απορρίψεως τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο.  
  Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται την ασφαλιστική εταιρεία και θα 
δίνεται ξεχωριστά, οικονομική προσφορά ανά όχημα, σύμφωνα με τις καλύψεις 
που θα έχει κάθε ένα από αυτά. Επιπλέον, θα αναφέρετε και το συνολικό ετήσιο 
τίμημα για την ασφάλιση όλων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Ευρώ και θα αναγράφεται υποχρεωτικά 
ολογράφως και αριθμητικώς.  
  Τα οχήματα που θα ασφαλιστούν είναι τα παρακάτω:  
  Η ασφάλιση των παρακάτω οχημάτων θα αφορά το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
 
 
 
A/A 

 
ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
 
ΤΥΠΟΣ 

 
ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

ΗΜΕΡ.1ης 
ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
ΛΗΞΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΗΙ 9684  SKODA 
OCTAVIA 

 
ΕΠΙΒΑΤIKΟ 

 
011.0 

 
05-07-2007 

 
31-01-2019 

2 ΚΗΥ 9035  MITSUBISHI 
L200 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

 
17.0 

 
26-03-2002 

 
31-01-2019 

3  
ΚΗΥ 8374  

NISSAN 
MOTOR IB 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

 
016.0 

 
01-08-2007 

 
31-01-2019 

4 ΚΗΥ 9007 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤIKΟ 010.0 17-01-2001 31-01-2019 
5 ΚΗΙ 5349 AUDI A6 ΕΠΙΒΑΤIKΟ 12.0 14-10-2003 31-01-2019 

6  
ΚΗΙ 5373 

SUZUKI 
LIANA 

 
ΕΠΙΒΑΤIKΟ 

 
011.0 

 
27-08-2004 

 
31-01-2019 

7  
ΚΗΙ 5374 

NISSAN 
EUROPE 

 
ΕΠΙΒΑΤIKΟ 

 
14.0 

 
08-09-2004 

 
31-01-2019 

8 KY 8461 HYUNDAI 
MOTOR C 

 
ΕΠΙΒΑΤIKΟ 

 
16.0 

 
28-07-2005 

 
31-01-2019 

 
Για τα ανωτέρω υπηρεσιακά οχήματα, η προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές 
προβλεπόμενες από το Νόμο υποχρεωτικές καλύψεις και επιπλέον:  
 Σωματικές βλάβες τρίτων.  
 Προσωπικό ατύχημα οδηγού.  
 Υλικές ζημιές τρίτων οχημάτων.  
 Υλικές ζημιές του οχήματος από ανασφάλιστα οχήματα.  
 Θραύση Κρυστάλλων.  
 Νομική προστασία.  
 Φροντίδα ατυχήματος.  
 Οδική βοήθεια (συνέπεια βλάβης, τροχαίου ατυχήματος, μπαταρία, λάστιχο, κ.α., 

καθώς και μεταφορά του οχήματος από το σημείο της βλάβης σε συνεργείο επισκευής 
οχημάτων επιλογής μας, ανεξαρτήτως της απόστασης του οχήματος από την έδρα του 
για όλα τα εικοσιτετράωρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών).  

 Ρυμούλκηση του οχήματος.  
 Α.Ε.Π.Π.Α.- Αστική ευθύνη από πτώση μεταφερόμενων ή προεξεχόντων αντικειμένων.  
  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής 
της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 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.  
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  Οι προσφορές δεν πρέπει vα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διαθρώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρoγραμμέvη και 
μovoγραμμέvη από τov πρoσφέρovτα.  
  Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρoυση όρoυ της πρόσκλησης .  
  Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη τoυ 
χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες.  
Αντιπροσφορές καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
 Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ως προς το χαμηλότερο, 
συνολικά, ετήσιο κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, για την ασφάλιση όλων των Υπηρεσιακών 
οχημάτων της Π.Ε. Κέρκυρας, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:  

 Την συμφωνία της προσφοράς με τις ζητούμενες καλύψεις του Νοσοκομείου.  
 τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε.  
 την προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν για όμοια 

παροχή.  
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα πρόσκληση ισχύoυv οι περί πρoμηθειώv τoυ 
Δημoσίoυ Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά . 
  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Διεύθυνση  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  υπό την προϋπόθεση της  προηγούμενης προσκόμισης από τον 
προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
  Τον προμηθευτή θα βαρύνουν: φόρος 8% και κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899.00.001 του Ε.Φ. 01073 του προς έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .  
  Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη 
εγγεγραμμένη πίστωση. 
   Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει  την χαμηλότερη συνολικά τιμή 
σε ευρώ για την ασφάλιση όλων των οχημάτων με τις αναφερόμενες καλύψεις . 
  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στις 
29/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ 
Κέρκυρας (4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100). 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
  Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο 
Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
www.pin.gov.gr.  
 
                              O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

                    κ.α.α. 
                     
                              Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
                                               ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 
 
 
Συνημμένα: Aρχείο pdf  των αδειών κυκλοφορίας των οκτώ  (8) Υπηρεσιακών Οχημάτων 
της ΠΕ Κέρκυρας ΠΙΝ 
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