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O Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.
Προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό
για την υλοποίηση της ενέργειας

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ &
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ»
( cpv : 66516000-0 )

Συνολικού Προϋπολογισμού 59.000,00€
[ ΑΔΑ ανάληψης υποχρέωσης : ΩΩΙ469ΗΞΝ-ΚΡΕ ]

που θα διεξαχθεί σύμφωνα:
o με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,
• του Ν.4281/2014,
• ν.4364/2016 [Οδηγία 2009/138/ΕΚ ], &
• συμπληρωματικά του Ν.4412/2016
καθώς και των λοιπών κείμενων σχετικών διατάξεων

καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά
κατά τις ειδικότερες διατάξεις της
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Μ Ε Ρ Ο Σ A'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την παροχή του συνόλου των παρακάτω ασφαλιστικών καλύψεων επί δύο
(2) έτη:
1.

Της Γενικής και Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Η ασφάλιση θα καλύπτει την υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη αστική ευθύνη του ΟΛΠΑ ΑΕ, σύμφωνα
με τα Άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα, και τα Άρθρα 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα,
για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών τις οποίες ενδεχομένως αυτοί
υποστούν συνεπεία :

-

λειτουργίας και χρήσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ

-

λειτουργίας και χρήσης της αποβάθρας διακίνησης επιβατών στον Νότιο & Βόρειο Λιμένα Πατρών
( λαμβανομένου υπόψη ότι η διακίνηση αυτοκινήτων εντός του λιμένος και η διακίνηση επιβατών
ρυθμίζεται από το Λιμενικό Σώμα το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη και μη συνδεδεμένη με τον ΟΛΠΑ ΑΕ
Δημόσια Αρχή)

-

λειτουργίας και χρήσης του υδατοδρομίου στον Βόρειο Λιμένα Πατρών

-

από την εν γένει παροχή υπηρεσιών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ στα πλαίσια της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τρίτων περιλαμβάνονται και οι γείτονες καθώς και οι ενοικιαστές των
ασφαλισμένων εγκαταστάσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε.
Επίσης διευκρινίζεται ότι η καλυπτόμενη ευθύνη του ΟΛΠΑ Α.Ε. αφορά όλους τους υφιστάμενους κατά τον
χρόνο σύνταξης της παρούσας, χώρους ιδιοκτησίας και δραστηριοποίησης του ΟΛΠΑ Α.Ε. , ή όσους προστεθούν
ή αφαιρεθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης, εκτός των απαιτήσεων τρίτων για υλικές ζημιές ή σωματικές
βλάβες τις οποίες ενδεχομένως υποστούν και οι οποίες θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη ευθύνη των ενοικιαστών
χώρων ιδιοκτησίας του ΟΛΠΑ Α.Ε. κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενοικιαστών
( παραχωρησιούχων ).
Επίσης, το ίδιο ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνει και την κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης για όλους
τους εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτώμενης εργασίας και κατά την ενάσκηση των εργασιών τους εντός
ή/και εκτός των κτιρίων ή/και χώρων ευθύνης του Ο.Λ.Π.Α Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 932 του Ελληνικού
Αστικού Κώδικα, για κάλυψη απαιτήσεων σωματικών βλαβών τις οποίες ενδεχομένως υποστούν κατά την
άσκηση της εργασίας τους και για τις πέραν του ασφαλιστικού τους Φορέα, υποχρεώσεις του εργοδότη,
συμπεριλαμβανομένων:

-

απαιτήσεων ηθικής βλάβης

-

απαιτήσεων ψυχικής οδύνης

-

διαφορά ημερομισθίων μεταξύ του καταβεβλημένου από τον ασφαλιστικό φορέα και του πραγματικού

ημερομισθίου κάθε εργαζόμενου όπως προκύπτει από τις επίσημες μισθολογικές καταστάσεις του ΟΛΠΑ ΑΕ με
μέγιστο αριθμό ημερών τις 45.
Το ασφαλιστήριο, ειδικά για την κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης, θα καλύπτει και απαιτήσεις τρίτων για υλικές
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ζημιές ή/και σωματικές βλάβες τις οποίες ενδεχομένως υποστούν συνεπεία και των ακόλουθων κινδύνων
( επεκτάσεων κάλυψης ) :

-

Αστική ευθύνη αλλήλων / διασταυρούμενη ευθύνη

-

Ευθύνη για ζημιές σε πλοία

-

Ευθύνη

από

πυρκαγιά,

έκρηξη,

βραχυκύκλωμα,

υπερχείλιση

ή

διάρρηξη

σωληνώσεων

των

εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης κλιματισμού & αποχέτευσης, καθίζηση, κατολίσθηση.

-

Ευθύνη από τη λειτουργία και συντήρηση, πτώση ή θραύση διαφημιστικών πινακίδων & φωτεινών
επιγραφών εν γένει που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη των εγκαταστάσεων ΟΛΠΑ ΑΕ

-

Ευθύνη από εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και/ή επισκευής και/ή ανακαίνισης- ανακατασκευής και/ή
νέες εργασίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και χώρους του ΟΛΠΑ ΑΕ, προϋπολογισμού μέχρι € 150.000
ανά εργασία. Για την επέκταση κάλυψης ευθύνης εξ’ εργασιών, ασφαλισμένοι θεωρούνται επίσης οι
Ανάδοχοι, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, Προμηθευτές, Μηχανικοί, για τις δραστηριότητες τους που
σχετίζονται με τη φυσική τους παρουσία στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.

-

Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων, χειροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων /
περονοφόρων.

-

Ευθύνη για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκληθούν κατά την
διάρκεια φορτοεκφόρτωσης ή/και διακίνησης φορτίων μέσα στις εγκαταστάσεις του.

-

Ευθύνη για πράξεις υπαλλήλων του ΟΛΠΑ ΑΕ σε εγκαταστάσεις τρίτων, κατά τη διάρκεια επαγγελματικής
επίσκεψης και/ή ταξιδιού. Εξαιρείται η επαγγελματική αστική ευθύνη

-

Ευθύνη προς τρίτους εξαιτίας τυχαίας και ξαφνικής περιβαλλοντικής ρύπανσης.

-

Ευθύνη για ζημιές σε υπόγειες & εναέριες καλωδιώσεις-σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις δικτύων
κοινής ωφέλειας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.000€, πλέον των νομίμων φόρων και
επιβαρύνσεων.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στις 13/02/2020:

- Στον ιστότοπο της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( www.patrasport.gr )
- Στο ΚΗΜΔΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
•

Ασφαλιστικές Εταιρείες που είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

•

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε χώρα μέλος του ΕΟΧ (Ενιαίου Οικονομικού Χώρου) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/97 ή σε κράτη που έχουν συνάψει
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Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την Ε.Ε. με την νομική μορφή που απαιτεί το άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ
όπως ισχύει, ή με την νομική μορφή που απαιτείται κατά περίπτωση από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί
με την Ε.Ε.
•

Κοινοπραξίες και Ενώσεις των ανωτέρω που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και με τη μορφή ενιαίας
ασφαλιστικής σύμβασης.
Η επιλεγόμενη Κοινοπραξία ή Ένωση Προμηθευτών, είναι δυνατόν να υποχρεούται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.

•

Ασφαλιστικοί πράκτορες, ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα. Κατά την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας ή
πρακτορικής σύμβασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εν ισχύ εξ ονόματος μιας (1) ασφαλιστικής εταιρείας
για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων της παρούσας.

1.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., την προσφορά
τους, το αργότερο μέχρι την 11:00:00 ώρα της 28ης Φεβρουαρίου 2020
1.2 Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:
1.2.1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της ΟΛΠΑ ΑΕ, τις εργάσιμες ημέρες
(με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) .

1.2.2

Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.,
Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Νέου Λιμένα Πατρών - 26333 – Ν.Λιμένας Πατρών - Πάτρα

1.3 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω
στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

- Προσφορά για τον Διαγωνισμό παροχής ασφαλιστικών καλύψεων επί δύο (2) έτη, για την :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

- Ο αριθμός της Διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου ( Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email ).

- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας.
1.4 Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ.
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
1.5 Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.)
και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.,
χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές δεν
γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων ( κυρίως φακέλου και υποφακέλων ) που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
1.6 Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες
πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α'75), όπως αυτός ισχύει.
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Δηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον
ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους.
1.7 Προσφορές νομικών προσώπων πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση
και η εκπροσώπησή τους, ανάλογα με τη νομική μορφή καθενός. Επί προσφορών κοινοπραξιών ή ενώσεων,
αυτό ισχύει για κάθε νομικό πρόσωπο - μέλος τους.
Η ένωση ή η κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης
ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11:01:00π.μ. ώρα στις 28/02/2020 από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού στο Κτίριο Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (Ν. Λιμένας Πατρών).
2.2 Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται
στη συνέχεια στο άρθρο 4.1. της Διακήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2.3 Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (απαράβατος όρος).
2.4 Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ‘’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.5 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίτυπα, ένα Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Στο ένα και σε κάθε σελίδα
του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο ( αντίγραφο ), σε περίπτωση ασυμφωνίας με το πρωτότυπο. Κάθε σελίδα
του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
2.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
2.7 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω:

2.7.1

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει κατ' αρχάς στην αποσφράγιση και μονογραφή των δικαιολογητικών
συμμετοχής

2.7.2

Σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε ευθύς αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας
συνεδρίασης του πρώτου εδαφίου είτε σε επόμενη ημέρα, αποσφραγίζεται και ελέγχεται η πληρότητα
και η κανονικότητα των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, εφόσον ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, απέβη θετικός.
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2.7.3

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει, όλων όσων υπέβαλαν προσφορές, της πληρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής των
τεχνικών προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, καθώς και του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, αποκλείοντας την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, τους υποψήφιους των οποίων ο φάκελος δικαιολογητικών ή τεχνικών προσφορών,
κρίθηκε ελλιπής, πλημμελής ή/και μη πλήρης σύμφωνα με την παρούσα.

2.7.4

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει και ανακοινώνει την
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, όσων συμμετεχόντων

προκρίθηκε η

συμμετοχή στο εν λόγω στάδιο του διαγωνισμού.
2.7.5

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει, όλων των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.

2.7.6

Στη συνέχεια η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της εταιρίας για το
αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Μετά την ανάδειξη από το ΔΣ/Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η προσωρινή κατακύρωση, και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, αυτός οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο
φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρα 4.2. της Διακήρυξης.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Εφόσον οι προμηθευτές παρίστανται στην διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν παραστατικό εκπροσώπησης, ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
3.
3.1

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή Προσφέρων, σε βάρος του
οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω

λόγους:
3.1.1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

3.1.2.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (EE C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα
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3.1.3.

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, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α' 48)

3.1.4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής

3.1.5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

3.1.6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

3.2

Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή ο Προσφέρων, για τον
οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.2.1.

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

3.2.2.

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

3.2.3.

εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα

3.2.4.

εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
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3.2.5.

εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

3.2.6.

έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79

3.2.7.

επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση

3.2.8.

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά
Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσωπική κατάσταση ή την επαγγελματική
φερεγγυότητα Υποψηφίου ή Προσφέροντος, η Εταιρία μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές
για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα
εγκατεστημένο στην αλλοδαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών

3.2.9.

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και δεν έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

3.2.10.

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και δεν έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

3.3 Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που είναι νομικά πρόσωπα, τα κωλύματα των παραγράφων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
και 3.1.4, αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών, ή μέλος του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου το οποίο κατέχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτού.
4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4.1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου ο οποίος εξ αυτού δεν αντλεί δικαίωμα
αποζημίωσης
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην συνέχεια :
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4.1.1.

Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.

4.1.2.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν πως τα
κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών
της και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση, να προσκομίσουν,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, ( όπως αυτά περιγράφονται
στην υποπαρ. 4.2.), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
στο αρθρ. 2.7.7
[Σημ.: Η Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με την έλλειψη των οριζόμενων κωλυμάτων -στις παρ. 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 και 3.2.3- υπογράφεται για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους,
όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών ].

4.1.3.

Άδεια Λειτουργίας από την οποία να εμφαίνεται ότι ο υποψήφιος δραστηριοποιείται στον κλάδο
ασφάλισης αστικής ευθύνης , καθώς και Βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών
Εταιρειών περί μη ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας. Σε περίπτωση που η εν λόγω εποπτική αρχή
δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση, θα πρέπει να καταθέσει ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος
σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής
εταιρείας, συνοδευόμενη με σχετική απάντηση της αρμόδιας Εποπτικής αρχής ότι δεν εκδίδει τη
ζητούμενη βεβαίωση.

4.1.4.

Στην περίπτωση ασφαλιστικών πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του και τεκμηρίωση της
δέσμευσης της ασφαλιστικής εταιρείας, εξ ονόματος της οποίας υποβάλλεται η προσφορά.

Οι Διαγωνιζόμενες συμπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα
μέλη τους, υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να
συνεπάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του Διαγωνιζόμενου, αλλιώς αυτός
αποκλείεται.
[ Σημ.: Οι δηλώσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α` 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση ].
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να προσκομίσουν:

•

Για το μέρος Β' της διακήρυξης, κατάσταση των συμβατικών και προαιρετικών αντασφαλιστών τους,
καθώς και των ποσοστών συμμετοχής τους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι βαθμολογημένοι κάτω
από Α- από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Standard & Poors, AM Best ή άλλους αναγνωρισμένους
και πιστοποιημένους οίκους. Ειδικά ο leader αντασφαλιστής πρέπει να έχει βαθμολογία τουλάχιστον
Α. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό της ιδίας κράτησής τους.

•

Ειδικά για το μέρος Β’ της διακήρυξης, τα τμήματα με προαιρετική αντασφαλιστική υποστήριξη,
βεβαίωση ηγέτιδος αντασφαλιστικής εταιρείας (Leader Reinsurer) περί του ποσοστού συμμετοχής της
στον κίνδυνο, το οποίο θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 20% και περί της κατά τα ανωτέρω
βαθμολογίας της, ως συνημμένο υπόδειγμα.

• Κατάσταση πελατών συναφών δραστηριοτήτων ή αντίστοιχου μεγέθους από πλευράς κύκλου
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εργασιών.
4.2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
Τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν σε πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο και θα είναι τα εξής:

• ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά-Αλλοδαπά):
- Ημεδαπά
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο παραπάνω άρθρο 3.3 της Διακήρυξης, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο.

•

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 για τους
συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 3.2.1 και 3.2.2.

•

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 ή έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους

•

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της δεύτερης
και τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

- Αλλοδαπά
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι o νόμιμος εκπρόσωπός τους,
όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών, δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα
της παρ. 3 της Διακήρυξης

•

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει
κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 3.2.1. και 3.2.2 και ότι πληρούνται, κατά την ημέρα
της ως άνω ειδοποίησης, οι προϋποθέσεις όσον αφορά την ενημερότητα ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

•

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
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- Συνεταιρισμοί
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 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
αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 3 της Διακήρυξης,

•

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
συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων 3.2.1. και 3.2.2

•

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 εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της πρώτης
και δεύτερης περίπτωσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

•

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

- Ενώσεις Προμηθευτών-Κοινοπραξίες
•

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.

•

Οι ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.
ή των κρατών που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του
Π.Ο.Ε. ή τρίτων κρατών που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Ε.Ε., όλα τα παραπάνω
πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών-Δικαστικών-Εποπτικών αρχών
της

χώρας

εγκατάστασής

τους

και

των

οικείων

Επιμελητηρίων

ή

ισοδύναμων

επαγγελματικών οργανώσεων.
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 αυτά με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
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.
4.3. Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Η Εταιρία μπορεί να καλεί τους Οικονομικούς Φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα νομίμως και
εμπροθέσμως υποβληθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη Διακήρυξη για την απόδειξη των προϋποθέσεων
συμμετοχής που προβλέπονται στη Διακήρυξη. Τα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα υποβάλλουν τα
παραπάνω πιστοποιητικά σε πρωτότυπο ξενόγλωσσο κείμενο και σε κυρωμένη μετάφρασή του στην
Ελληνική Γλώσσα.
4.4. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων γίνονται αποδεκτά για τα παραπάνω αιτούμενα Ποινικά
μητρώα και Πιστοποιητικά ευκρινή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων πρωτοτύπων πιστοποιητικών των

[12]

20PROC006283212 2020-02-13
ελληνικών δικαστικών και διοικητικών αρχών.
Ομοίως γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
5.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αυτές θα είναι
σε Ευρώ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη μετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια
αρχή ή δικηγόρο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
5.2 Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά,
ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
5.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

-

Την ημερομηνία έκδοσης,

-

τον εκδότη,

-

την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,

-

τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εγγύησης,

-

το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,

-

την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

τους όρους ότι:
•

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διαιρέσεως και της διζήσεως.

•

το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
(Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη,
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

•

σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.

5.4 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν:
5.4.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις
εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α., που αναγράφεται στο
Μέρος Α' (Γενικοί Όροι) της Διακήρυξης δηλ. 1.180 €.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 5.3 και τα ακόλουθα:

•

Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το σκοπό του διαγωνισμού.

•

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την προσφορά του είναι υποχρεωμένος για ισόχρονη
παράταση της ισχύος της εγγύησης Συμμετοχής.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
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- η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,

- ο αριθμός της διακήρυξης,
- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- η ημερομηνία έκδοσής της,
- τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών μετά την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή , από την Υπηρεσία.
5.4.2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό)
της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 5.3. και τα
ακόλουθα:

•
•

TOV

αριθμό της σχετικής σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται.

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, που θα πρέπει να είναι μέχρι της επιστροφής της στο πιστωτικό
ίδρυμα που την εξέδωσε

5.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης
περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
5.6 Προσφορές χωρίς προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
5.7 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
της σύμβασης
6.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της διαδικασίας.
Προσφορές που περιέχουν απόκρουση απαράβατου όρου της διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών ή
επιφύλαξη ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

7.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα απορρίπτονται ως
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απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., πριν
από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Η τυχόν
παράταση ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας της αντίστοιχης εγγύησης
συμμετοχής.
8.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από
κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη
σχετική διάταξη.

9.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια δυο (2) ετών.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
10.1 Η Οικονομική Προσφορά πρέπει :
10.1.1. Να προσδιορίζει την συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 11 της
διακήρυξης.
10.1.2. Να αναφέρει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς , σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.
10.1.3. Να υπογράφεται από τον προσφέροντα.
Σε περίπτωση ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο
κοινός συντονιστής ασφαλιστή (leader).
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με συνασφάλιση, το κάθε μέλος ευθύνεται αναλογικά
μέχρι του ποσοστού συμμετοχής του.
10.2

Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που
υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν
αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
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11.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

11.1

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί ΣΕ ΕΥΡΩ πλέον των νομίμων φόρων και επιβαρύνσεων και θα αφορά την ανάληψη
όλων των ασφαλιστικών καλύψεων για δύο (2) έτη.

11.2

Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα,
χαρτόσημο κ.λπ., η δε πληρωμή του θα γίνει μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος.

12.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των ετησίων ασφαλίστρων θα γίνεται εφάπαξ κατόπιν προσκόμισης και αποδοχής των σχετικών
ειδοποιητηρίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση
του λογαριασμού πληρωμής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από
το ταμείο της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να εγείρει, αξίωση, αποζημίωσης για την οποιαδήποτε
καθυστέρηση πληρωμής του.

13.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το προτεινόμενο από αυτούς κείμενο
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, εξαιρέσεις κάλυψης κλπ)
Επίσης απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τουλάχιστον
τους όρους της αιτούμενης από την παρούσα διακήρυξη ασφαλιστικής κάλυψης, όπως περιγράφεται στα
συνημμένα λεκτικά (απαράβατος όρος ).
Την ευθύνη διακανονισμού των ζημιών των συμβολαίων ασφάλισης του Μέρους Β ' και Γ ' θα έχει γραφείο
πραγματογνωμόνων επιλογής της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

14.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν και της νομιμότητας
της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής Απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), και συνοδεύονται επί ποινή απαραδέκτου, με το διπλότυπο είσπραξης
παραβόλου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους

15.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
Διακήρυξης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η προσωρινή κατακύρωση, δεν προσκομίσει τα
αναγκαία δικαιολογητικά εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία
ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.
Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον
Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη προσφορά, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα
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ανωτέρω τα δικαιολογητικά η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να
επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 4 καταπίπτει υπέρ της
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του.
16.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

16.1

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται σε εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση,
στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την
υπογραφή της συμβάσεως.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο αρθ. 5 παρ.5.4.2 της
Διακήρυξης και να ισχύει μέχρι της επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται είκοσι
(20) ημέρες πριν από την έναρξη της ασφάλισης, να προσκομίσει στην Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Πιστοποιητικά Ασφάλισης
(Cover Notes) που να βεβαιώνουν την ασφαλιστική κάλυψη της Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, δεόντως υπογεγραμμένα και
σφραγισμένα.

16.2 . Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για
την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας
προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο Προσφέρων
κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού.
16.3 . Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον
Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά, εφόσον δεν του έχει επιστραφεί η
εγγύηση συμμετοχής, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος
Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή και την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την
ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.
17.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

17.1

Η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, στο πρακτικό της :
17.1.1. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οριστικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 1.5, 5.6. και 7 της Διακήρυξης
αυτής καθώς και:
17.1.2. Ε ι σ η γ ε ί τ α ι:
•

Για τον αποκλεισμό εκείνων, που οι προσφορές τους παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους και υποχρεωτικούς όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

• Για την απόρριψη των προσφορών όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης.

• Για την απόρριψη των προσφορών που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό
αίρεση ή αναφέρονται σε συνάλλαγμα.

• Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη
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προσφορά.

• Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την
πληρότητά τους , καθώς και για την υπογραφή της συμβάσεως

• Για την ανάκληση της κατακύρωσης και την κήρυξη του Προσφέροντος ως εκπτώτου στην
περίπτωση που αυτός, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν
προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά
ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της

• Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

• Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

• Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία
17.2 . Η Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων γνωμοδοτεί επί ενστάσεων που υποβάλλονται:

• Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή και
οικονομικής αξιολόγησης μίας προσφοράς και κατά της κατακύρωσης (προσωρινός ανάδοχος).

• Κατά της κατακύρωσης και της ανάκλησης της κατακύρωσης, όταν η ένσταση αφορά την
πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από εκείνον στον οποίο έγινε η κατακύρωση.
17.3 Το Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. :
Αποφασίζει:
•

Για τον αποκλεισμό εκείνων, που οι προσφορές τους παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους και υποχρεωτικούς όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

•

Για την απόρριψη των προσφορών που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό
αίρεση ή αναφέρονται σε συνάλλαγμα.

•

Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο με την
χαμηλότερη προσφορά.

•

Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

•

Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

•
18.

Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της υπόψη προμήθειας,
μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζεται ότι θα είναι τα
Δικαστήρια των Πατρών.

19.

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Οι συμβάσεις και τα έγγραφα που εκδίδονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης καθώς
και όσα απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα
ξενόγλωσσα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφορές πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
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επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Σε περίπτωση ασάφειας ή αντίφασης υπερισχύει η επίσημη
μετάφραση. Εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται απαραίτητα από
επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη μετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο
ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας σε νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, ορίζεται ότι η Σύμβαση θα
συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και ότι η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της υπόψη προμήθειας θα
γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, με τον οποίο θα αλληλογραφεί η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..
20.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20.1

Η υλοποίηση της υπόψη προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης
αυτής, καθώς και εκείνους της προσφοράς του Αναδόχου που έχουν γίνει αποδεκτοί.

20.2

Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις

διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας, και ειδικότερα του ν.4412/2016, καθώς και των ν.4281/2014 & 4364/2016.
20.3

Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη της Συμβάσεως
να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να ματαιωθεί η ανάθεση, χωρίς δικαίωμα των
Υποψηφίων ή των Προσφερόντων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ’
οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη διαδικασία

21.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Πληροφορίες για την δραστηριότητα της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν από την
ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.patrasport.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS GIAKOUMAKIS
Ημερομηνία: 2020.02.12 14:12:23 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α’
ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
Το πρόγραμμα ασφάλισης παρατίθεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την ορθή
απόδοση των ασφαλιστικών όρων και καλύψεων.

1.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) ή και το Ελληνικό Δημόσιο ως ιδιοκτήτης των παραχωρηθέντων
κτιρίων.

2.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., Τ.Θ. 3167 τ.κ 26005
Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Λιμένα Πατρών
ΤΚ 263 33 Πάτρα

3.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δύο (2) έτη

4.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικρατείας

5.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ I :ΚΑΛΥΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι.1: Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Θάνατο, Σωματικές βλάβες ή / και Υλικές ζημίες .
ΤΜΗΜΑ Ι.2: Αστική Ευθύνη έναντι Πελατών του Ασφαλιζομένου για ζημιές σε περιουσία αυτών.
ΤΜΗΜΑ Ι.3: Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς έναντι του ιδιοκτήτη για ζημιές σε κτίρια χρήση των οποίων κάνει ο
Ασφαλιζόμενος.
ΤΜΗΜΑ Ι.4: Κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στον Ασφαλιζόμενο από τις αρχές για παραβάσεις
σχετιζόμενες με την ασφάλεια κατά την εργασία και μόλυνση του περιβάλλοντος.
ΤΜΗΜΑ Ι.5: Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όρια Κάλυψης για Τμήματα I.1-I.3

€2.000.000 κατά γεγονός / € 4.000.000 μέγιστη συνολική ετήσια αποζημίωση

Όριο Κάλυψης για Τμήμα I.4

€ 500.000 κατά γεγονός και μέγιστη συνολική ετήσια αποζημίωση

Όριο Κάλυψης για Τμήμα I.5

€ 250.000 κατά γεγονός και € 350.000 μέγιστη συνολική ετήσια αποζημίωση

Απαλλαγή για Τμήματα Ι.1 - Ι.4

€ 10.000 ανά ζημιογόνο γεγονός
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PORT AUTHORITY PACKAGE INSURANCE SCHEDULE

1.

NAMED INSURED
Patras Port Authority S.A. and/or the Greek State as owner of the leased buildings.

2.

ADDRESS OF NAMED INSURED
PATRAS PORT AUTHORITY S.A., P.O. BOX 3167 GR 26005
Port Services Building, South Port
GR 26333 Patra, Greece

3.

PERIOD OF INSURANCE two years

4.

LOCATION
Anywhere within Greek territorial limits.

5.

INTERESTS INSURED HEREUNDER
SECTION I

: PORT AUTHORITY COVER

SECTION I.1: Third Party Liability for physical loss or damage, injury or
illness to any third party property or person.
SECTION I.2: Customer Liability to cover liabilities for physical loss or
damage to cargo and Assured’s customers’ property.
SECTION I.3: Including legal liability arising from fire and/or tenants legal
liability for physical destruction or damage to buildings leased / used by the Assured.
SECTION I.4: Fines arising from a breach of the Greek Port Regulations
deriving from safety at work and environmental pollution.
SECTION I.5: Employers Liability to cover liabilities against the
Assured’s personnel.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ
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PORT AUTHORITY THIRD PART LIABILITY

Limits for Section I.1-I.3

€2.000.000 per event / € 4.000.000 in the annual aggregate

Limit for Section I.4

€ 500.000 per event and in the annual aggregate

Limit for Section I.5

€ 250.000 per event / € 350.000 in the annual aggregate

Deductible for Sections Ι.1 - Ι.4

€ 10.000 per event
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΓΕΤΙΔΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
( LEADER REINSURER )

To whom it may concern:
In accordance with the requirements of the Patras Port Authority tender for Port Facilities
Insurance,

we

hereby

confirm

our

support

exclusively

……………………………………………………………… insurance Company.
We hereby agree to provide support for our share of …% of the total loss limit of
at the terms and conditions as more fully described in the Tender Documents.
Our ( Standard and Poor’s / AM Best ) security rating is:
Signed on Behalf of

Signed:

Date:
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with

