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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr                                                                          ζρρεσ     02/6/2017 

Α.Π.:    1688     
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) To Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-

206 Α/3-11-16) : Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

2) Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ ΚΜ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». 

3) Σν αίηεκα παξνρήο ππεξεζίαο κε αξηζ. πξση. :1673/01-06-2017,  

4) Σελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε Α/Α 180/01-06-2017, 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ «Για ηην παροτή σπηρεζιών αζθάλιζης ηων σπηρεζιακών ασηοκινήηων FORD 

με αριθ. κσκλοθορίας ΚΗΙ9526 και AUDI A6 με αριθ. κσκλοθορίας KHY5297, 

τρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήηοι από 16-06-2017 έως και 16-06-2018» . 
πλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  εμαθόζηα ζαξάληα πέληε επξώ  (645,00€). Ζ δαπάλε βαξύλεη 

ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΔ 0892.  

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. 

1)  Ανηικείμενο ηης παροτής σπηρεζίας (CPV: 66510000-8/ Τπεξεζίεο αζθάιηζεο 

απηνθηλήηνπ). 

Ανηικείμενο παροτής σπηρεζίας:  

Ζ αζθάιηζε ησλ ππεξεζηαθώλ απηνθηλήησλ FORD κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΚΖΗ9526 

θαη  AUDI A6 κε αξηζ. θπθινθνξίαο KHY5297,γηα  ρξνληθή δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ 

ήηνη από 16-06-2017 έσο θαη 16-06-2018. 

Περιγραθή ηης παροτής σπηρεζίας (όρων και σποτρεώζεων ασηής) : 

Περιλαμβάνει ηοσς καλσπηόμενοσς κινδύνοσς ηοσ ΙΥ AUDI A6 με αριθμ. Κσκλοθορίας  

KHY 5297 

σκαηηθέο βιάβεο Σξίησλ θαη Δπηβαηλόλησλ (αλά ζύκα)                                    1.220.000,00€ 

Αζηηθή Δπζύλε εληόο Φπιαζζνκέλσλ ρώξσλ, ferry, εμση                                           ΗΥΤΔΗ 

Τιηθέο Εεκηέο Σξίησλ (αλά αηύρεκα)                                                                  1.220.000,00€ 

Ππξόο θαη Σξνκνθξαηηθέο Δλέξγεηεο έσο                                                                   7.000,00€ 
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Απεξηόξηζηε Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε από Σξνραίν Αηύρεκα                                 ΗΥΤΔΗ 

Φπζηθά Φαηλόκελα έσο                                                                                               7.000,00€ 

Κινπή Οιηθή- Μεξηθή έσο                                                                                         7.000,00€ 

Θξαύζε θξπζηάιισλ (απαιιαγή 200Δπξώ)                                                               3.000,00€  

Πνιηθνί θίλδπλνη ηάζεηο Απεξγίεο έσο                                                                      7.000,00€ 

Σξνραίν Πξνζσπηθό Αηύρεκα Οδεγνύ                                                                     15.000,00€ 

Ννκηθή Πξνζηαζία                                                                                                    15.000,00€ 

Φξνληίδα Αηπρήκαηνο Inter Partner Assistance                .                                           ΗΥΤΔΗ 

Πξνζηαζία Β/Μ θαη θάιπςε Τ.Ε. από αλαζθ. Όρεκα έσο 30. 000,00€                       ΗΥΤΔΗ 

Ρπκνύιθεζε  από Αηύρεκα Inter Partner Assistance                                                     ΗΥΤΔΗ 

Ηδίεο Εεκηέο ζπλεπεία θαθόβνπισλ ελεξγεηώλ (απαι. 440 ΔΤ )                                 7.000,00€ 

 

Περιλαμβάνει ηοσς καλσπηόμενοσς κινδύνοσς ηοσ ΙΥ FORD με αριθμ.  Κσκλοθορίας 

ΚΗΙ 9526 

σκαηηθέο βιάβεο Σξίησλ θαη Δπηβαηλόλησλ (αλά ζύκα)                                    1.220.000,00€ 

Αζηηθή Δπζύλε εληόο Φπιαζζνκέλσλ ρώξσλ, ferry, εμση                                           ΗΥΤΔΗ 

Τιηθέο Εεκηέο Σξίησλ (αλά αηύρεκα)                                                                  1.220.000,00€ 

Σξνραίν Πξνζσπηθό Αηύρεκα Οδεγνύ                                                                     10.000,00€ 

Ννκηθή Πξνζηαζία                                                                                                      3.000,00€ 

Φξνληίδα Αηπρήκαηνο Inter Partner Assistance                                                             ΗΥΤΔΗ 

Πξνζηαζία Β/Μ θαη θάιπςε Τ.Ε. από αλαζθ. Όρεκα έσο 30.000,00€                        ΗΥΤΔΗ 

Ρπκνύιθεζε  από Αηύρεκα Inter Partner Assistance                                                    ΗΥΤΔΗ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί 

ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ σο άλσ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ  ζα είλαη από 16/06/2017 έσο θαη  

16/06/2018. 

Για λεπηομέρειες ζτεηικά με ηα ταρακηηριζηικά ηων ασηοκινήηων ηοσ ιδρύμαηος οι 

ενδιαθερόμενοι μπορούν να απεσθύνονηαι ζηοσς  Κ.Κ Σζαλίκης Βαζίλειος  (ηηλ. 

2321049149) και Γρούνας Βαζίλειος (ηηλ. 2321049262) 

  Φάκελος Προζθοράς 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα 

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα 

Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 09.06.2017  θαη ώξα 12:00 κκ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ»  (Πιήξεο Δπσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε,  
ηειέθσλν, fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ  ππάξρεη) 

 
    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο Αζθάλιζη ηων σπηρεζιακών ασηοκινήηων FORD με αριθ. 
κσκλοθορίας ΚΗΙ9526 και AUDI A6 με αριθ. κσκλοθορίας KHY5297, τρονικής διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών ήηοι από 16-06-2017 έως και 16-06-2018. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.)  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Σεηάξηε 09.06.2017  θαη ώξα 12:00 

κκ. 

                      

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο 
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε 

ηηκή. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 

 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή  ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη  εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο 

από ην νπνίν πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

4412/20016. 

Ζ ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεσο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ησλ 

δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνπ Γηεπζύλνληα 

πκβνύινπ θαη όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε Γ.. ζε ζώκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 

 

 

Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξνέδξνπ 

ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΤΙΑΓΗ 

Καθηγηηής  
 
 

 
 

 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφών: Μπουντράκθσ Μ. 2321049149 (email: tdy@teicm.gr ). 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιώςεων, Προμθκειών και Περιουςίασ 
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