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Συνοπτικός  διαγωνισμός  σχετικά  με  την  ανάδειξη  αναδόχου  αναφορικά  με 
υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων, CPV: 66516100-1, για την ετήσια κάλυψη των 
αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  2.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σε 
εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014
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Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Tις  διατάξεις  του Ν.  489/1976 (ΦΕΚ 331/Α΄/1976)  περί  υποχρεωτικής 

ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄/18.07.1986) - Κωδικοποίηση 

των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄/331/76) «περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής  ευθύνης», όπως 
συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  από  το  Ν.  1569/1985  (ΦΕΚ 
Α΄/183/85) και τα ΠΔ 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄/253/81) και 118/1985 (ΦΕΚ 
Α΄/35/85)»

3. Η υπ’αριθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014 ΄τ. ΄Β) έγκρισης του 
Προγράμματος  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  των  εποπτευόμενων  φορέων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 9 παρ. 1 Ν.3580/2007) έτους 2014

4. Η υπ’ αριθμ. 421/24-3-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3) Απόφαση του Διοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ  Μακεδονίας  και  Θράκης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Φορέων 
Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014.

5. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-
10)

6. Τον  Ν.4412/2016  (Ά  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και 
υπηρεσιών  (προσαρμογή)  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ,  2014/25/ΕΕ  και 
2007/66/ΕΚ)

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
1. Η  με  αριθ.   164/16-02-2016  ΠΡΑΞΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  (ΑΔΑ:  ΩΟΜΠ46906Ι-6ΘΠ)  του 

Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  περί  ορισμού  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών 
προδιαγραφών  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  αναφορικά  με  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  (CPV:  66516100-1),  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
5.986,41€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή και υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2014

2. Το με αριθμ. πρωτ. 2891/24.07.2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Υποχρεωτική 
διαδικασία σύνταξης  τεχνικών προδιαγραφών και  προτύπων για όλους  τους 
δημόσιους φορείς υγείας»

3. Η διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 
καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την 
υπ’αριθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 συνεδρίασή (θέμα 1ο) και την υπ’αριθμ. 
67/19-11-2015/24-11-2015  συνεδρίασή  (θέμα  1ο)  της  Επιτροπής  Προμηθειών 
Υγείας,  σε  εφαρμογή  της  εγκύκλιου  της  ιδίας  Ολομέλειας  της  Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας με αριθμ. πρωτ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο)

4. Η  υπ’αριθμ.  πρωτ.  2483/29-02-2016  ανακοίνωση  πρόσκλησης  υποβολής 
τεχνικών προδιαγραφών του Γραφείου Προμηθειών τόσο στην ελληνική όσο και 
στην αγγλική γλώσσα, σε εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας

5. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 6027/19-5-2016 αρχικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών 
της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

6. Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  7646/24-6-2016  έγγραφο  της  Διοίκησης  της  4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας & Θράκης με το οποίο μας ενημέρωνε ότι  κατά τη διάρκεια της 
δημόσιας  διαβούλευσης  που  έλαβε  χώρα  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από 
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1/6/2016-10/6/2016 στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, δεν 
κατατέθηκαν παρατηρήσεις

7. Το υπ’αριθμ. 71/13-1-2016 & 19-01-2016 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής 
προμηθειών  Υγείας  (ΑΔΑ:  ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23)  στο  οποίο  περιλαμβάνεται 
«Οδηγία» για την αιτιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την 
επίσπευση -εκπόνησή τους και τη δημοσιότητά τους

8. Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  9006/22-7-2016  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  – 
αιτιολόγηση,  της  αρμόδιας  επιτροπής  σχετικά  με  «Υπηρεσίες  Ασφάλισης 
Αυτοκινήτων»,  CPV:  66516100-1,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  5.986,41€  με 
Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σε  εφαρμογή  του 
Π.Π.Υ.Υ. 2014 

9. Το  υπ’αριθμ.  Β23/22Η ΣΥΝ/23-08-2016  απόσπασμα  πρακτικού  του  Δ.Σ.  του 
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  (ΑΔΑ:  72Β846906Ι-Υ6Ξ)  με  το  οποίο  μεταξύ  άλλων 
εγκρίθηκε  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  9006/22-7-2016  πρακτικό  τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την 
ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων» CPV: 66516100-1, 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  2.000,00€  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014.

10. Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  11193/19-9-2016  έγγραφο  της  4ΗΣ ΥΠΕ  Μακεδονίας  & 
Θράκης,  με  το  οποίο  μας  διαβίβασε  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  4662/14-9-2016 
έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει  τεχνικές 
προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016

11. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  

12. Την  υπ’αριθμ.  35/01-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΩΓ46906Ι-ΟΟΛ) απόφαση ανάληψης 
δέσμευσης

προβαίνει στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου 
αναφορικά με υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων, (CPV: 66516100-1), για την ετήσια 
κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
σε  εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ.  2014,  σύμφωνα με τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους 
γενικούς όρους της παρούσας

Συγκεκριμένα  το  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  επιθυμεί  να  προβεί  στην  ασφάλιση  των 
κάτωθι τριών (3) αυτοκινήτων:

1. Το επιβατικό αυτοκίνητο του σταθμού αιμοδοσίας, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 
4753 τύπου FORD FOCUS, φορ. ισχύος 11 ίππων, θέσεις 5 και έτος κυκλοφορίας 
2003.
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2. Το  φορτηγό  -  ψυγείο  αυτοκίνητο  του  σταθμού  αιμοδοσίας,  με  αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 4702 τύπου FIAT IVECO, 80E 17D EUROCARGO φορ. ισχύος 24 
ίππων, 8 τόνων, θέσεις 4 και έτος κυκλοφορίας 2003 

3. Το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4767 τύπου FORD TRANSIT, 
φορ. ισχύος 16 ίππων, θέσεις 2 και έτος κυκλοφορίας 2004.

με τις εξής απαιτήσεις:

Α.  Η διάρκεια ασφάλισης είναι για ένα έτος

Β.  Οι καλύψεις που θα περιλαμβάνονται θα είναι οι εξής:
1. Αστική ευθύνη -Σωματικές βλάβες τρίτων 
2. Αστική ευθύνη -Υλικές ζημιές τρίτων 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  15/2/2017, ημέρα  Τετάρτη 
και  ώρα  11:00  π.μ.  ενώ  τόπος  διενέργειας  ορίζεται  το  Γραφείο  Προμηθειών  του 
Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την 
οικονομική τους  προσφορά τους σε κλειστό φάκελο. 
Οι προσφορές είναι δυνατό:

I. να  υποβάλλονται  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 14  Φεβρουαρίου 2017 
και ώρα 15:00 

II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής 
Αντίστασης  161,  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  γραφείο  της  γραμματείας 
(πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού  μέχρι και την Τρίτη 14  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 
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Φάκελος  προσφοράς για  τον  συνοπτικό  διαγωνισμό  «Υπηρεσίες  Ασφάλισης 
Αυτοκινήτων», CPV: 66516100-1,  για την  ετήσια κάλυψη των αναγκών του 
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  2.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014, με αριθ. διακ. 2017-001/Σ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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2. Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει   διευκρινίσεις  από  τους 
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Επισημαίνεται ότι η έναρξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα ξεκινήσει 
στις 10/3/2017

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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