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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Αθήνα, 2/8/2012
Αριθμ. Διακήρυξης 3/2012/2 ΑΣΦ.ΠΡΟΣ.
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
(ΕΚΑΒ)-Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
(περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)

Ημερομηνία
Αποστολής
στην εφημερίδα
Ε.Ε.

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον Ελληνικό
Τύπο

2/8/2012

14/8/2012
&18/8/2012

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο Φ.Ε.Κ.

3/8/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Κ.Α.Β.»
2. Το Π.Δ. 376/88 « Οργανισμός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 348/96.
3. Την υπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς
και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.
4. Την υπ’ αριθμ.25/1-8-2012 (θέμα 71) απόφαση του Δ.Σ . του ΕΚΑΒ
5. Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες Διατάξεις.
7,
Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
8.
Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά μέρος που δεν
ρυθμίζεται από το Π.Δ. 60/2007
9.
To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 -«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»-, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) -«Υπαίθριο Εμπόριο και
άλλες Διατάξεις»-.
10.
Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) « Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων - ΑΘΗΝΑ ( Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα ) - Τ.Κ 11527

ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
11.
Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-97) περί δικαστικής προστασίας στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, Κρατικών Προμηθειών και υπηρεσιών
σύμφωνα με οδηγία 89/665 ΕΟΚ.
12.
Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 ΦΕΚ 30/Α/14-12-2005)
13.
Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.

Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.

2.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 52 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής περίληψης διακήρυξης στη εφημερίδα της Ε.Ε.

3.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
& ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ 11527

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2012

12.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ
118/2007 ή κατατίθενται στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται για το σκοπό αυτό στον 1Ο
όροφο (γραφείο Πρωτοκόλλου) της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, μέχρι την ανωτέρω
αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα
Β’.
4.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)
β)
γ)
δ)

5.

όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
συνεταιρισμοί.
κοινοπραξίες.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
5.4 «ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
5.5 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
5.5 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
6.

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητηθούν από την Υπηρεσία, χωρίς
καταβολή ποσού έως και την 20-9-2012

7.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την
Υπηρεσία.

8.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στο μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ –
ΜΟΝΑΔΑ

Όπως καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Όπως αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

400.000 € (Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ΑΝΑ ΕΤΟΣ)
-Συμπεριλαμβανομένης και κάθε νόμιμης κράτησης-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΚΑ 0892 ΤΟΥ ΕΚΑΒ

CPV

66000000

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2)
ΕΤΩΝ.
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1-

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι)
ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του
διαγωνισμού.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
- Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του Διαγωνισμού
Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2012/2 ΑΣΦ.ΠΡΟΣ.
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού:26/9/2012
Αποστολέας :............................................................
Ημερομηνία Αποσφράγισης του Φακέλου:
Ώρα Αποσφράγισης:12:00
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1.4.2 - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του Διαγωνισμού
Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2012/2 ΑΣΦ.ΠΡΟΣ.
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού:.26/9/2012
Αποστολέας :............................................................
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
1.4.3
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του Διαγωνισμού
Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2012/2 ΑΣΦ.ΠΡΟΣ.
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: 26/9/2012
Αποστολέας :............................................................
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1.4.3α 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 ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονομικής,
συμπεριλαμβανομένων
των
εμπορικών
φυλλαδίων
(PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν
συνεχή
αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη
αναζήτηση των
στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με
την αντίστοιχη αρίθμηση
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα
συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού
χαρακτήρα
η
γνωστοποίηση
των
οποίων
στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα » . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή
Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών.
. 1.5.1 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ασφάλισης. ( πιθανή δαπάνη:

400.000 €) ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επι ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το
α
α
αρθρο 5 .Β.1 του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

της

28.6.1991,

σελ. 77

Οδηγίας, η

οποία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι

νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσώποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπέυθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α ,
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση

του

εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε

ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

ανωτέρω

ή ειδικής

εκκαθάρισης

των

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα).
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
ασφάλισης

κοινωνικής

( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση
(δεν αφορά συνεταιρισμούς),
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκαταστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
στ. δεν

τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του

Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού .
ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
η. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη

και προσήκουσα προσκόμιση των

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6

Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και

του

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20
.Διατάγματος.

του ιδίου

Προεδρικού

1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07,
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους
1.6..4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος (αφορά προμήθειες), εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07 .
1.6.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται
η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
– Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε προμήθειες υλικών-.
1.6.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα
τροποποιήσεις του (για
αντίγραφο

ή

κάθε

διαγωνιζόμενους

συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
με μορφή

Α.Ε. και

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου

Ε.Π.Ε.),
και

επικυρωμένο

των

εγγράφων

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κατάστασης του προσφέροντος( άρθρο 45, του Π.Α.60/2007), θα κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν
ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα
όριά τους όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω καθώς και το ότι θα προσκομίσουν
τα αντίστοιχα έγγραφα:
i)
Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
ii)
Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της
προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρεχόμενης από τον ανάδοχο υπηρεσίας
. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
Η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών
προϋποθέσεων συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς
1.8

Δικαιολογητικά του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 «ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις».

1.8.1 Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική
διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε
για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή
απαραδέκτου:

-

-

εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/05
(ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν
λόγω διατάξεις.
Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν.
3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά
των υπό στοιχεία 1.6 έως και 1.8.1. η προσφορά θα απορρίπτεται.
1.8.2

Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη
διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05.

1.9

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει
της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και η προμήθεια θα
επαναπρογραμματιστεί.

1.10

Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει, κατά τη
διαδικασία του άρθρου 5 του νόμου 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5
του ν. 3414/05 εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις
ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 3 και 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν επίσης με τα άρθρα 3 και 4 του
ν. 3414/05. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Σε
περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των
άρθρων 3 και 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν, επέρχονται οι συνέπειες και
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7,
αντίστοιχα του ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του ν.
3414/05. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η
διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της
οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 6 του ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3414/05, είναι
άκυρη.

1.12

Η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την εκπνοή της προθεσμίας της
έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

1.13

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό και των
προσφορών τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
1.13.1

Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.
1.13.2

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με
σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.

1.13.3

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.

1.14 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.
1.15 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης (για προμήθεια ειδών) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση
και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επίσης, η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο
παράδοσης με τη χορήγηση προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.16 Επισημαίνεται ότι:
1.16.1
1.16.2

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.16.3

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.17 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων
ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.
1.18 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών:
«Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου».
1.19 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
α.

β.

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος
(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερόμενων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος
για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία,
Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

2.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.

2.2

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (40.000
ευρώ) ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα των υπηρεσιών
που επιτρέπεται να προσφερθούν.

2.3

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται από τη διακήρυξη.

2.4

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α.

2.5

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι
σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

2.6

Η ισχύς των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα είναι μέχρι της
επιστροφής τους στην Τράπεζα.

2.7

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/07.
Επισημαίνεται ότι η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα.

3.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης (για προμήθεια ειδών) μπορεί να παρατείνεται το
ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή
των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.118/07) ή να μετατίθεται.

4.

ΤΙΜΕΣ

4.1

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για την παροχή των Υπηρεσιών που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.2

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδος ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες,η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.3

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
απαράδεκτες.

4.4

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
i.
ii.

ως

Τιμή των υπηρεσιών σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δαπανών για
παροχή τους ελεύθερων και των κρατήσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Ποσοστό και αξία Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία).

4.5

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας συγκροτείται από περισσότερα
του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά
τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην
συνολική τιμή της προσφερόμενης παροχής υπηρεσίας και όχι στις τιμές των μερών
αυτής.

4.6

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό
αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων
προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

4.7

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους
πληρωμής:
Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή.
5.2 Σε περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παράδοσης(παροχής υπηρεσίας) θα γίνεται
αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητας (παροχής υπηρεσίας) που
παραδίδεται-παρέχεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή
της, π.χ τιμολόγηση και εξόφληση των παρασχεθέντων υπηρεσιών ασφάλισης
μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

5.3

Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής λογίζεται
ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

5.4

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

5.5

Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα η προθεσμία πληρωμής της
αμοιβής, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους,

α)

εάν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία
έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή

β)

εάν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες από την παραλαβή
του τιμολογίου.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα
αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(«Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

6.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης
σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010
.

7.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για
μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ειδών ή υπηρεσιών, όχι όμως λιγότερο του 50%
7.2 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόμενου από τη Διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή της προμηθευτή.
7.3 Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης
ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα, μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση
επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
7.1

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την αρμόδια
Επιτροπή, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός
της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3.1.3.

Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλεται

ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η
οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στούς λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
3.1.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω
πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.
3.1.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή ισοδυνάμου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
1) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

της

28.6.1991, σελ. 77

Οδηγίας,

η οποία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
2) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας που προβλέπονται από τον
Ποινικό Κώδικα.
3) έχει καταδικαστεί αμετακλείτως για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητάς του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και πτωχευτικού συμβιβασμού..
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα

δικαιολογητικά των παραπάνω

περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας

που είναι

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου
Ο.Τ.Α.
ε. εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, αναστολή εργασιών ή τελεί σε
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό,ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώεις που αναφέρονται στα σημεία α1, α2, α3, β και ε, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.

3.1.6.2. Οι αλλοδαποί :
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου

τριμήνου, πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

για κάποιο από τα αδικήματα της

περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας
προκύπτει ότι ήταν

εγγεγραμμένοι στα μητρώα

εγκατάστασής τους, από το οποίο να
του

οικείου

Επιμελητηρίου

ή

σε

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
τον Πρόεδρος και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη

η

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί :
.α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.
.β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου
3.1.6.3.
.γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.

3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας

εγκατάστασης.Στην κατά τα άνω υπεύθυνη

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο
άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με

διατάξεις αυτές, η

την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος
προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6
και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ
118/07.

3.1.8

Δικαιολογητικά του άρθρου άρθρου 45 του Π.Δ. 60/2007
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα όρια τους:

i)
Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
ii)
Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος
του συνολικού κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή
μεγαλύτερο με
το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων από τον προμηθευτή
υπηρεσιών.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς
ή φορολογικές δηλώσεις
για όσο χρόνο λειτουργεί.
Η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών
προϋποθέσεων
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του
τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ε.Κ.Α.Β. που αποτελείται από 8 σελίδες τεχνικών
προδιαγραφών και επισυναπτόμενες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση των εργαζομένων , των
συνεργατών και των υπαλλήλων που εντέλλονται

* και συνεπικουρούν το έργο του ΕΚΑΒ.

Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Γ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

*

Αφορά προσωπικό (Ιατρούς ή Νοσηλευτές) των Νοσοκομείων ή των Κέντρων Υγείας της περιφέρειας
που συνοδεύουν περιστατικά για λογαριασμό του ΕΚΑΒ. Η ασφάλιση των εντελλόμενων θα είναι ανώνυμη και θα
αφορά τέσσερεις (4) Ιατρούς και δυο (2) Νοσηλευτές. Το κόστος ασφάλισης θα συνυπολογίζεται εξ αρχής και οι
καλύψεις και παροχές τους θα είναι αντίστοιχες με του προσωπικού των ομάδων και των κατηγοριών που
περιγράφονται στον πίνακα 2 της οικονομικής προσφοράς. Ο συσσωρεμένος κίνδυνος θα είναι αναλογικός με τον
αριθμό ατόμων που θα στελεχώνει το κλιμάκιο με κόστος και καλύψεις ασφάλισης του προσωπικού των
αεροδιακομιδών.

**

Ως ασφαλιζόμενος χρόνος εν ώρα εργασίας νοείται, 1 ώρα πριν την μετάβαση στο χώρο εργασίας του
ασφαλισμένου, κατά την εργασία του, και 1 ώρα μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας του.
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθορίζεται ανά περίπτωση από την αρμόδια διεύθυνση και
τροποποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες τις υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (καθ΄ όλο το 24ωρο)
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία η εταιρεία θα καταβάλει στους
δικαιούχους το παρακάτω ποσό
Ασφαλισμένο ποσό
30.000,00€

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (κατά την ώρα εργασίας)
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα κατά την ώρα εργασίας η εταιρία θα καταβάλει στους
δικαιούχους το παρακάτω ποσό.
α) Για την ομάδα 1, κατηγορίες 1&2
Ασφαλισμένο ποσό

120.000,00 €

•

1.

β) Για την ομάδα 2, κατηγορίες 3&4
Ασφαλισμένο ποσό

150.000,00 €

γ) Για την ομάδα 3, κατηγορίες 5&6
Ασφαλισμένο ποσό

300.000,00 €

δ) Για την ομάδα 4, κατηγορία 7
Ασφαλισμένο ποσό

120.000.00 €

Οι παραπάνω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα 11

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ/ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (κατά την ώρα εργασίας)
I.
Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα κατά την
ώρα εργασίας η εταιρεία θα καταβάλει στο δικαιούχο το παρακάτω ποσό:
α) Για την ομάδα 1, κατηγορίες 1&2
Ασφαλισμένο ποσό

120.000,00 €

β) Για την ομάδα 2, κατηγορίες 3&4
Ασφαλισμένο ποσό

150.000,00 €

γ) Για την ομάδα 3, κατηγορίες 5&6
Ασφαλισμένο ποσό

300.000,00 €

δ) Για την ομάδα 4, κατηγορία 7
Ασφαλισμένο ποσό

120.000.00 €

II.
Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα κατά την
ώρα εργασίας η εταιρεία θα καταβάλει στο δικαιούχο, ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας, ποσοστό (%)
που προκύπτει από τον πίνακα ποσοστών μόνιμης μερικής ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα

α) Για την ομάδα 1, κατηγορίες 1&2
Ασφαλισμένο ποσό

120.000,00 €

β) Για την ομάδα 2, κατηγορίες 3&4
Ασφαλισμένο ποσό

150.000,00 €

γ) Για την ομάδα 3, κατηγορίες 5&6
Ασφαλισμένο ποσό

300.000,00 €

δ) Για την ομάδα 4, κατηγορία 7
Ασφαλισμένο ποσό

120.000.00 €

Γ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
(κατά την ώρα εργασίας)
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ανίκανος από ατύχημα η ασθένεια κατά την
ώρα εργασίας του η εταιρεία θα του καταβάλει αποζημίωση για κάθε ημέρα αποχής από την εργασία του.
• Ημερήσια αποζημίωση
40€
• Έναρξη παροχής για κάθε ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
10η ημέρα
• Ανώτατη διάρκεια παροχής για κάθε ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια 12 μήνες
• Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται για όλες τις ασφαλιζόμενες ομάδες εργαζομένων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ /ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης ορίζεται ως:
•
Ατύχημα : Στην έννοια του ατυχήματος υπάγεται κάθε ατύχημα που οφείλεται σε εξωτερικές,
βίαιες, αιφνίδιες, τυχαίες και απόλυτα ανεξάρτητες αιτίες από την θέληση ή την διανοητική κατάσταση του
ασφαλισμένου, το οποίο προσβάλει την σωματική ακεραιότητα την υγεία ακόμα και την ζωή του εργαζομένου
ώστε να προκαλείται μερική η ολική πρόσκαιρη διαρκή ανικανότητα του τελευταίου προς εργασία ή ακόμα και ο
θάνατος του
•

Ασθένεια : Ότι δεν εμπίπτει στον παραπάνω ορισμό.

•
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα θεωρείται η οριστική, διαρκής και μόνιμη αδυναμία
του ασφαλιζομένου για το υπόλοιπο του βίου του να εκτελεί τα συνήθη και τακτικά καθήκοντα της απασχόλησης
του .
•
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα θεωρείται ότι υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις και
η ασφαλιστική αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που ορίζεται στον πίνακα παροχών του
συμβολαίου για θάνατο από ατύχημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
•
Για την παροχή της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια η ανώτατη
διάρκεια καταβολής της από την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα είναι 12 μήνες, ακόμα και στην περίπτωση που
έχει λήξη η σύμβαση ή η παράταση αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού

60%

50%

Απώλεια της κίνησης όλου του ώμου

25%

20%

Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού

20%

15%

Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη

30%

25%

Ολική απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη

25%

20%

Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη

25%

20%

Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα

20%

15%

Ολική απώλεια του αντίχειρα

20%

15%

Ολική απώλεια του δείκτη

15%

10%

Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου

10%

8%

Ολική απώλεια του παράμεσου και του μικρού δακτύλου

15%

12%

Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, ή όλων των δακτύλων του

30%

Απώλεια όλης της κνήμης ή όλου του ποδιού

50%

Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί

25%

Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί

20%

Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί

15%

Ολική απώλεια της κίνησης του ισχύου ή του γόνατος

20%

Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

5%

Ολική απώλεια του δακτύλου του ποδιού πλην του μεγάλου

3%

Βράχυνση ποδιού τουλάχιστον 5 εκ. (0.05) του μέτρου

15%

Απώλεια όρασης ενός ματιού ή μείωση της όρασης και των δύο ματιών

25%

Ολική και αθεράπευτη κώφωση του ενός αυτιού

15%

Ολική και αθεράπευτη κώφωση και των δύο αυτιών

40%

Κάταγμα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί

25%

Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση

40%

Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες

20%

Για κάθε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον παραπάνω πίνακα,
το ποσοστό της καθορίζεται σε σύγκριση με τα αναφερόμενα στον πίνακα αυτό ποσοστά με μέτρο την ισόβια
μείωση της γενικής ικανότητας του ασφαλιζομένου για εργασία.
Αν ο ασφαλισμένος είναι αριστερόχειρας τα αναφερόμενα στον πίνακα ποσοστά που αφορούν τα άνω
άκρα αντιστρέφονται.
Σε περίπτωση που συντρέξουν περισσότερες της μίας από τις παραπάνω περιπτώσεις μερικής
ανικανότητας η ασφαλιστική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το 67% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
•
•
εξετάσεις.

Η ασφάλιση θα καλύπτει του ασφαλιστικούς κινδυνους εντός και εκτός Ελλάδας.
Για την συμμετοχή των εργαζομένων στην ομαδική ασφάλιση δεν απαιτούνται ιατρικές
Η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία θα παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (π.χ. ασφάλιστρα /
αποζημιώσεις κατά άτομο ή και στο σύνολο κ.λ.π.) του ασφαλιστικού προγράμματος σε κάθε
επέτειο του συμβολαίου .

•
Δικαίωμα μετατροπής : Εάν διακοπεί/λήξει η ασφάλιση από το παρόν Πρόγραµµα του κυρίως
ασφαλισµένου επειδή έπαυσε την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης απόλυσης
κ.λ.π., ο αποχωρών κυρίως ασφαλισμένος δικαιούται να συνάψει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο µε ίδιες
τουλάχιστον παροχές µε αυτές του παρόντος Προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απόδειξη για την
καλή υγεία ή την ασφαλισιµότητα του προς ασφάλιση ατόµου, µε την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό ήταν κυρίως
ασφαλισμένος στο παρόν Συμβόλαιο επί δύο (2) συνεχή έτη. Διευκρινίζεται ότι το ασφάλιστρο του ατομικού

ασφαλιστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο. Η αίτηση για τη νέα ατομική ασφάλιση πρέπει να
υποβληθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισης από το παρόν
Πρόγραµµα .
•
Κατά την καταβολή της παροχής /αποζημίωσης από την ανάδοχο εταιρεία σε δικαιούχο του
προγράμματος δεν θα χρεώνονται έξοδα..
Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται είτε με απευθείας πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού μισθοδοσίας του κάθε εργαζομένου, είτε με έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομα του.
Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται ως εξής:
Στον ασφαλισμένο σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της απώλειας ζωής
Σε περίπτωση απώλειας ζωής στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος ή στους
νόμιμους κληρονόμους του.
•
Για την τιμολόγηση και κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα δοθούν στις εταιρείες που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον:
Δείκτης Ζημιών Τριετίας
Στατιστικά στοιχεία των υπό ασφάλιση υπαλλήλων του ΕΚΑΒ που θα περιέχουν το φύλλο, το
μέσο όρο ηλικίας τους ανά ειδικότητα.
Στην ανάδοχο εταιρεία θα δοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αναλυτική κατάσταση των
ασφαλιζομενων η οποία θα περιέχει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και
ειδικότητα.
•
Τα ασφάλιστρα θα καταβάλλονται στην ανάδοχο εταιρεία μετά την λήξη κάθε τριμήνου (Π.Δ.
118/2007 Σύναψη Δημοσιών Συμβάσεων).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στις υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ συγκαταλέγεται και η προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης ζωτικών
λειτουργιών σε ειδικές καταστάσεις όπως Μαζικές Απώλειες Υγείας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές
όπως οι κάτωθι αναφερόμενες :
•

Φυσική Μαζική Καταστροφή.

•

Τεχνολογική Μαζική Καταστροφή.

•

Μαζικό Συμβάν που αφορά τη Δημόσια Υγεία.

•

Τρομοκρατικά σύμβαντα που απειλούν τη Δημόσια Υγεία.

•

Τρομοκρατικές Ενέργειες με Όπλα Μαζικής Καταστροφής

Με βάση τα καθήκοντα και την φύση εργασίας του ΕΚΑΒ θα πρέπει οι εργαζόμενοι του να καλύπτονται
ασφαλιστικά για όλες τις παραπάνω περιγραφόμενες περιπτώσεις.
αιτίες :

Δεν θα αποζημιώνονται οι παροχές-καλύψεις του ασφαλισμένου εάν προέρχονται από τις παρακάτω

1.
2.
3.
4.

Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών
Αλκοολισμό ή υπερβολική χρήση (μέθη) οινοπνευματωδών ποτών
Χρήση εκρηκτικών υλών
Συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες

•
Οι βασικές απαιτήσεις και οι ειδικοί όροι βεβαιώνονται για την αποδοχή τους από τις εταιρείες με
υπεύθυνη ρητή δήλωση, η οποία όταν δεν κατατίθεται με την προσφορά λαμβάνεται ως λόγος αποκλεισμού από
τον διαγωνισμό.
•

Οι παραπάνω ειδικοί όροι, να υπερισχύουν παντός αντίθετου Γενικού Έντυπου Όρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ

Οι κατηγορίες των ασφαλιζόμενων ομάδων γίνονται προς διευκόλυνση περιγραφής της παρεχόμενης
εργασίας (εμπλεκόμενες ειδικότητες) και τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου και αναγκαίου μέσου μεταφοράς.
ΟΜΑΔΕΣ
1. Προσωπικό τομέα ασθενοφόρων.
Διασώστες, Νοσηλευτές – νοσηλεύτριες,
οδηγοί - συνοδηγοί,
πληρώματα
ασθενοφόρων.
1.

2.

3.

4.

2.
Ιατροί

Ιατροί τομέα ασθενοφόρων

3.
Προσωπικό τομέα δικύκλων
μοτοσικλετών
Διασώστες, οδηγοί - συνοδηγοί, πληρώματα
ασθενοφόρων.
4. Ιατροί τομέα δικύκλων μοτοσικλετών
Ιατροί
5.
Προσωπικό
τομέα
Αεροδιακομιδών
Διασώστες, Νοσηλευτές – νοσηλεύτριες,
οδηγοί - συνοδηγοί,
πληρώματα
ασθενοφόρων και λοιποί εντελλόμενοι
6. Ιατροί τομέα Αεροδιακομιδών
Ιατροί και λοιποί εντελλόμενοι.

7. Προσωπικό που επιβιβάζεται σε πλωτά
μέσα
Διασώστες, Νοσηλευτές – νοσηλεύτριες,
οδηγοί - συνοδηγοί,
πληρώματα
ασθενοφόρων, Ιατροί

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ασθενοφόρα
Ειδικές κινητές μονάδες
ΙΧ επιβατηγά
Βοηθητικά οχήματα συνεργείου
Βοηθητικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού

Δίκυκλες μοτοσικλέτες

Χρησιμοποίηση πτητικού μέσου του Ελληνικού
Δημοσίου.
Χρησιμοποίηση πτητικού μέσου oποιουδήποτε άλλου
ιδιωτικού φορέα εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό
αερομεταφορέα (ΑΟC).
Χρησιμοποίηση πτητικού μέσου των Ενόπλων
Δυνάμεων .
Χρησιμοποίηση πτητικού μέσου του ΕΚΑΒ το οποίο
συντηρούν και διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις
για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ.
Χρησιμοποιούμενα πτητικά μέσα ελικόπτερα,
αεροπλάνα, αεροσκάφη.
Επιβιβαζόμενοι σε πλωτά μέσα του Ελληνικού
Δημοσίου (Λιμενικού) ή του Ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού ή οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού φορέα
(πολιτικά πλοία ακτοπλοΐας) εφόσον διαθέτουν
πιστοποιητικό αξιοπλοοϊας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το σύνολο των ασφαλιζομενων του ΕΚΑΒ όπως ορίζονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά ανά κατηγορία.
την δεδομένη χρονική στιγμή.
Ο πίνακας σε ότι αφορά το σύνολο των ατόμων ανά κατηγορία και συγκεντρωτικά θα μεταβάλλεται
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις προσλήψεις, συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις και απολύσεις των
εργαζομένων.
Η ανάδοχος εταιρεία θα ενημερώνετε για τις παραπάνω μεταβολές και θα εκδίδει πρόσθετες πράξεις ανά
περίπτωση.

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΣΦΑΛ. ΟΜΑΔΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.

Προσωπικό τομέα ασθενοφόρων

2.

Ιατροί τομέα ασθενοφόρων

1.

3.
Προσωπικό
μοτοσικλετών
2.

4.
Ιατροί
μοτοσικλετών

τομέα
τομέα

Ιατροί

=

88

δικύκλων

Πληρώματα – Διασώστες

=

46

δικύκλων

Ιατροί

=

12

Πληρώματα - Διασώστες,
Νοσηλευτές
=
Εντελλόμενοι (ανώνυμα) =
Ιατροί
=
Εντελλόμενοι (ανώνυμα) =

29
2
16
4

5.
Προσωπικό τομέα αερομεταφορών
& λοιποί εντελλόμενοι
3.

4.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΟΜΑΔΩΝ
Πληρώματα – Διασωστες , οδηγοί- συνοδηγοί
- Νοσηλευτές
= 3.145

6.
Ιατροί τομέα αερομεταφορών &
λοιποί εντελλόμενοι
7.
Το προσωπικό των παραπάνω
κατηγοριών που μετεπιβιβάζεται σε πλωτά
μέσα

Όλο το προσωπικό που κατά περίπτωση
εντέλλεται για την επιβίβαση του στο πλωτό
μέσο.

ΣΥΝΟΛΑ

3.342 άτομα

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

Σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος το ανώτατο συνολικό όριο ευθύνης της εταιρείας περιορίζεται στα
παρακάτω ποσά. Εάν τα ποσά των καλυπτόμενων με την παρούσα ασφάλιση παροχών υπερβαίνουν το ανώτατο
όριο συσσωρευμένου κινδύνου ανά κατηγορία τα αποζημιούμενα ποσά θα υπολογίζονται αναλογικά με βάση το
ανώτατο όριο συσσωρευμένου κινδύνου ανά κατηγορία

1. Προσωπικό τομέα ασθενοφόρων.
2. Ιατροί τομέα ασθενοφόρων
3. Προσωπικό τομέα δικύκλων μοτοσικλετών
4. Ιατροί τομέα δικύκλων μοτοσικλετών
5. Προσωπικό τομέα αερομεταφορών
6. Ιατροί τομέα αερομεταφορών & Εντελλόμενοι ανώνυμα
7. Προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών και Ιατροί ως επιβιβαζόμενοι στα
πλωτά μέσα

360.000€ *
300.000€ **
1.200.000€ ***
240.000€ ****

*
Έως κάλυψης θέσεων που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.
** Έως κάλυψης θέσεων που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.
*** Σε ελάχιστες περιπτώσεις κλιμάκιο έως έξι (6) εργαζομένων.
**** Σε περιπτώσεις ως μετεπιβίβαση σε πλωτό μέσο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η υποψήφιος ανάδοχος εταιρεία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τους πίνακες που
ακολουθούν και να τους περιλάβει στον φάκελο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Πίνακας 1.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ / ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 3.351

Α/Α

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

3

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΙΚΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΙΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Πίνακας 2.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ / ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ & ΟΜΑΔΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

2.

ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜΕΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

4.

ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

5.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ

6.

7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ
ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΚΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΙΑΤΡΟΙ & ΑΝΩΝΥΜΑ
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2+1
ΕΤΗ

Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι δύο (2) έτη με ετησία ανανέωση και σταθερό ασφάλιστρο και ένα
(1) έτος επιπλέον κατόπιν διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την συμπλήρωση
των δύο (2) ετών.
Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η διαπραγμάτευση να υπάρχει μονομερές δικαίωμα του ΕΚΑΒ χωρίς
αύξηση ασφαλίστρων για τρίμηνη παράταση μετά την συμπλήρωση του 2ου έτους έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο
απαιτούμενος χρόνος για διενέργεια νέου διαγωνισμού.
Και στα 3 έτη οι ασφαλιστικές παροχές και καλύψεις θα είναι ίδιες .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 400.000€ / ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………………..
Κατάστημα ………………………….…
Οδός ……………………………………
Τ.Κ.……………………Πόλη………..…
Τηλέφωνο………………………………
Ημερομηνία έκδοσης
…………………………………………..
ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ …………………….
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Τέρμα οδού Υγείας και Μεσογείων, Αθήνα
Τ.Κ. 11527
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
…………………………..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ.

………………………………………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των
……………………………………………………………………………………………………. υπέρ
της Εταιρίας
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Δ/νση …………………………………………………………………………………………… δια την
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
…………………………………………………………………………………………..
για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ του Ε.Κ.Α.Β.
……………………………………………………………………………………………………………...
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………… Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την
…………………………………………………………………………………..
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………………..
Κατάστημα ………………………….…
Οδός ……………………………………
Τ.Κ.……………………Πόλη………..…
Τηλέφωνο………………………………
Ημερομηνία έκδοσης
…………………………………………..
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Τέρμα οδού Υγείας και Μεσογείων
Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ…………………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………………………………………….
…………………………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των
……………………………………………………………………………………………………. υπέρ
της Εταιρείας
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Δ/νση …………………………………………………………………………………………… δια την
καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ του Ε.Κ.Α.Β.
εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………………………σύμφωνα με την υπ’ αριθμ
************ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β και την υπ’αριθ *************** Διακήρυξη σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα καλύπτει μόνο τις από την σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω Εταιρείας καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

