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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνολικά
18 υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ. για ένα (1) έτος, κατόπιν
έρευνας αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 5.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στον
ΚΑΕ 0892, CPV 66514110-0.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, έχοντας υπ’όψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν:
1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει{του Ν.4497/2017,αρθ.107
(ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33
(ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), του Ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν. 4782/2021
(ΦΕΚ36/Α/9-3-2021).περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016}.
2. του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
4. του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α/1105-2010) ΠΕΡΙ «δημιουργίας βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου τιμών…»
5. του N.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010).
6. του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από Διατάκτες»
7. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β.ΦΕΚ1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
8. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014).
9. Την επιτακτική ανάγκη των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για
ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων τους, που λήγουν άμεσα.
10. Τις προδιαγραφές κάλυψης της ασφάλισης από τον υπεύθυνο των οχημάτων του ΚΚΠΠΚ.
11. Την υπ’ αριθμ.: 576/35/6-9-2022 (ΑΔΑ: 9Χ3ΨΟΞΝ5-ΗΧΞ) απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διαγωνιστικής
διαδικασίας για την απ΄ ευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας iSupplies.
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12. Το υπ΄ αριθμ. 113/8-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011257791) αίτημα για ανάληψη πίστωσης για την
ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων προς το Τμήμα Λογιστηρίου του ΚΚΠΠ Κρήτης για το
ποσό των 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0892.
13. Την υπ΄ αριθμ. ΑΑΥ 493/19-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011264082) (ΑΔΑ ΩΖ4ΡΟΞΝ5-1ΒΠ) Απόφαση
Ανάληψης Πίστωσης οικονομικού έτους 2022 αναφορικά με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 5.500,00 €,
στον ΚΑΕ 0892.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνολικά 18
υπηρεσιακών οχημάτων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες1

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Ηράκλειο Κρήτης
71410
2813413166
2813413179
pak@otenet.gr
Ματθαιάκη Αρετή, τηλ 2813413198, e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com
Πολυχρονάκη Ιωάννα, τηλ. 28313 41103, e-mail: logistirio@ikpreth.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.pronoianet.gr
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής2
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης είναι ΝΠΔΔ, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 3
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών περίθαλψης, διαβίωσης,
εκπαίδευσης & υγείας, ατόμων με αναπηρία, ανήλικων και γερόντων.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων /
προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.

1

2

3

Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5,
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη
και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής
ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
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Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την
εφαρμογή.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο
2103601671
είτε
συμπληρώνοντας
τη
σχετική
φόρμα
εγγραφής
στη
διεύθυνση:
https://isupplies.gr/auth/register.
Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.
Χρηματοδότηση της σύμβασης4
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης, για το οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0892 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.
5

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνολικά 18 υπηρεσιακών
οχημάτων, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και
της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω (πίνακας 1).
Η παραπάνω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 66514110-0 (ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αιτούμενης υπηρεσίας των παρακάτω οχημάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Oχήματα των Παραρτημάτων :
1) Citroen jumper Ασθενοφόρο - ΚΗΥ 8235.
2) Mercedes Sprinter λεωφορείο - ΚΗΥ 7778.
3) Fiat-Iveco λεωφορείο - ΚΗΙ 2689.
4) Ford TRANSIT λεωφορείο - ΚΗΥ 4763.
5) Mini Bus Hyundai h-1 - ΚΗΙ 2474.
6) Mini Bus Hyundai h-1 - ΚΗΥ 8235.
7) Mini Bus Hyundai h-1 - ΚΗΥ 9892.
8) Mini Bus Hyundai h-1 - ΚΗΥ 9891.
9) Mini Bus Hyundai h-1 - ΚΗΙ 5582.
10) Mini Bus Hyundai h-1 ΚΗΙ 3770.
11) Mini Bus fiat doblo - ΚΗΙ 4313.
12) Mini Bus Nissan NX300-X82 - ΚΗΙ 4316.
13) Mini Bus Ford Transit 100 - ΚΗΥ 4827.
14) Opel Corsa-e ΙΧ επιβατικό - ΚΗΗ 6607.
4
5

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
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15) Opel Corsa-e ΙΧ επιβατικό - ΚΗΗ 6608.
16) Fiat Punto ΙΧ επιβατικό - ΚΗΗ 4920.
17) Nissan Micra ΙΧ επιβατικό - ΚΗΥ 9860
18) Honda Motor - ΑΝΖ 0815
1.4 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης6 της Σύμβασης7 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
μόνο της τιμής. Η υπηρεσία πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές – καλύψεις από τις
υποψήφιες εταιρείες.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/9/2022 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαγωνισμών I-supplies.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23/9/2022 και ώρα 14.00.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23/9/2022 και ώρα 14.30.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Κοινωνική Προστασία.
Οργανωτική δομή της Α.Α.
Με βάση το αρ. 9 παρ. 9 περ ιβ του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄16) το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης αποτελείται από επτά αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα), με την ονομασία «Παράρτημα
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου» (το οποίο αποτελείται από δύο
Παραρτήματα: ένα στο Ηράκλειο και το άλλο στην Πόμπια), «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου»,
Παράρτημα Α.μεΑ. Χανίων», Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων», «Παράρτημα Προστασίας
παιδιού Λασιθίου», Παράρτημα Α.μεΑ. Λασιθίου» και «Παράρτημα Α.μεΑ. Ρεθύμνου».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειμένου.
Καλύψεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες :
1) Η εκάστοτε εταιρεία να συμμετέχει στον Φιλικό Διακανονισμό
2) Φροντίδα Ατυχήματος
3) Σωματικές βλάβες τρίτων κατ΄ άτομο
4) Υλικές ζημιές έναντι τρίτων
5) Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
6) Προστασία Bonus Malus
6

7

Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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7) Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενου χώρου
8) Απεριόριστη Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Τροχαίο Ατύχημα
9) Φροντίδα Ατυχήματος και Οδική Βοήθεια
10) Προσωπικό Ατύχημα οδηγού
11) Νομική Προστασία
12) Θραύσεις Κρυστάλλων
13) Οδική Βοήθεια

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 Κωδικός αιτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή
τους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές.
Ειδικοί Όροι συμμετοχής:
1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και
απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων.
Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη εκτέλεσης της.
2. Η υπηρεσία που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον
επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία
στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
4. Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν.
5. Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΝΙΑΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ).
6. Σε περίπτωση που οι προσφορές ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη το αίτημα θα ακυρώνεται
και θα ξαναδημοσιεύεται .

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης

Μαρία Δαμανάκη
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