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1.

Απιθμόρ Γιαγωνιζμού : 674/11
Η Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη αλάγθεο Τπεξεζηψλ
Αζθαιηζηηθνχ πκβνχινπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ηελ
πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ XX/XX/2011 και ώπα 12:00, ζηη
διεύθςνζη ΓΔΠΑ Α.Δ., Μαπίνος Ανηύπα 92, 141 21 Ηπάκλειο Αηηικήρ, με ηην ένδειξη
“ΠΡΟΦΟΡΑ – ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΠΑ 674/11/ΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ – ΤΠΟΦΗ καρ Ι. Κομποηιάηη, Γιεςθύνηπια Ππομηθειών”.
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΟΤΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΠΙΣΡΑΦΟΤΝ ΚΛΔΙΣΔ
ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΙ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ
Σεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ #/#/2011 κε
θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ

2.

ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ε νπνία εθαξκφδεηαη γεληθψο ζε φιεο ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ΓΔΠΑ θαη πξνζθεξφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε
αληηδηθία ζα ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Οη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ πεξηέρνληαη ζηε παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηή
Σεχρε. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε φπσο
θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη θαη ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΠΑ
(ΦΔΚ 1037/Β/25.07.2003).

3.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

3.1

Παπούζα Καηάζηαζη ηος Αζθαλιζηικού Ππογπάμμαηορ ηηρ ΓΔΠΑ Α.Δ.
Η ΓΔΠΑ, κέζσ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, θαιχπηεηαη γηα ηα εμήο:
1. Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, Μεραληθέο Βιάβεο, Απψιεηα Κεξδψλ, Αζηηθή Δπζχλε απφ ηε
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ Μέζεο & Υακειήο Πίεζεο (εθηφο πεξηνρψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ Δηαηξείεο
Παξνρήο Αεξίνπ), Σξνκνθξαηηθέο Δλέξγεηεο .
2. Μεηαθνξέο Φνξηίνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ
3. Μεηαθνξηθά Μέζα
4. Ιδηφθηεηα Κηίξηα Γξαθείσλ θαη Πεξηερφκελν Δλνηθηαδνκέλσλ
5. Γεληθή Αζηηθή θαη Δξγνδνηηθή Δπζχλε, Δκπηζηνζχλε Τπαιιήισλ, Ηιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο, Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, Πξνζσπηθά Αηπρήκαηα, Μεηαθνξά Υξεκάησλ.
6. Δπζχλε Γηεπζπληψλ θαη ηειερψλ
Δπίζεο ε ΓΔΠΑ δηαηεξεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
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3.2

Πεπιγπαθή Αιηούμενων Τπηπεζιών
Δλδεηθηηθά, νη αηηνχκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ χκβνπιν είλαη νη εμήο:
 πλερήο εμέηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλάιπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ
αλαγθψλ ηεο ΓΔΠΑ, φπσο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, κε ηελ Παξαιαβή ή / θαη ηε ζέζε ζε
Λεηηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ή πξνκεζεχεηαη ε Δηαηξία ή ηελ
κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
θαιχςεσλ θαη γηα ηα νπνία ε ΓΔΠΑ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηελ απηαζθάιηζε.
 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αζθαιηζηέσλ αμηψλ, ησλ νξίσλ επζχλεο, ησλ απαιιαγψλ θιπ, γηα φιν
ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΠΑ
 πλδξνκή πξνο ηελ ΓΔΠΑ θαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθάζηνηε αζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο.
 πλδξνκή πξνο ηελ ΓΔΠΑ ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο αζθαιηζηέο θαη αληαζθαιηζηέο θαηά
ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο πξνο
ην ζπκθέξνλ ηεο ΓΔΠΑ.
 πλδξνκή πξνο ηελ ΓΔΠΑ θαηά ηελ ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ.
 πλδξνκή πξνο ηελ ΓΔΠΑ ζηε δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη ζηηο ζρέζεηο
ηεο κε ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ησλ εηαηξηψλ αζθαιηζηηθήο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο (surveyors), ησλ αληαζθαιηζηψλ, εθηηκεηψλ δεκηψλ θαη άιισλ
εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
 Έιεγρν θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ζηε ΓΔΠΑ γηα ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνπο εξγνιάβνπο
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαζψο επίζεο θαη γηα
νπνηνδήπνηε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εξγνιάβνπ ή ζπκβαιινκέλνπ ζηε θάζε επηζθεπήο ή
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
 πλδξνκή πξνο ηε ΓΔΠΑ γηα ηε ζχληαμε ζρεδίσλ Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ εξγνιάβσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη έξγα ηεο (θαηαζθεπαζηηθά, κειεηψλ,
ζπληεξήζεσο θιπ)
 Υεηξηζκφο δεκηψλ, ήηνη, ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε πεξίπησζε δεκίαο (ηεθκεξίσζε ηεο
δεκηάο, επίβιεςε εθηηκεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκκεηνρή ζην δηαθαλνληζκφ ηεο δεκηάο,
παξαθνινχζεζε ηεο εηζπξαθηηθήο πνξείαο ησλ απαηηήζεσλ), γηα ηελ ηαρχηεξε θαη
πιεξέζηεξε απνθαηάζηαζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΓΔΠΑ.
 Δλεκέξσζε ηεο ΓΔΠΑ γηα ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο
ζρεηηθά κε λέα πξντφληα εηδηθψο ζρεδηαζκέλα γηα εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ,
ηξνπνπνηήζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ηπρφλ ππνρξεσηηθέο θαιχςεηο θιπ.
 Οηηδήπνηε άιιν αθνξά αζθαιηζηηθέο αλάγθεο ηεο ΓΔΠΑ ζην πιαίζην κηαο θηινζνθίαο
νιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk management) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεζφδσλ
πξφιεςεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο δεκίαο, επηζεσξήζεσλ θιπ.
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4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα
πξνζθεξζνχλ θαη πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο.
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε δχν (2)
μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη εηδηθφηεξα σο εμήο :
ΦΑΚΔΛΟ Α - Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
α)

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10

β)

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο δεφλησο ππνγεγξακκέλε γηα ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.

γ)

Καηάινγν Ννκηθψλ πξνζψπσλ, επηρεηξήζεσλ θιπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα) ζηηο νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί παξφκνηεο ππεξεζίεο.

δ)

Σα παξαθάησ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα:

i)

Ωο πξνο ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο :
-

Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθε ε άδεηα ζπζηάζεσο θαη ην
θαηαζηαηηθφ.

-

Σα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.

-

Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

-

Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα θαζψο θαη γηα ηηο
ππνγξαθέο πνπ δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία.

-

Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ
ηνπ λένπ Γ.. θαη ε ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο.

-

Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν λα εμνπζηνδνηεί ηνλ ππνγξάθνληα ηε
χκβαζε εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο.

-

Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ φηη απνδέρεηαη ηελ εμνπζηνδφηεζε.

-

Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ννκαξρίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ
εθπξνζψπεζή ηεο.

ii)

Ωο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο :
-

Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν).

-

Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθε ε πεξίιεςε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.

-

Οη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο).

-

Σα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπνπ δεκνζηεχζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο.

-

Πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο.
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iii)

Ωο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξηψλ :
-

Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί λφκηκα ζην Πξσηνδηθείν
ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο.
Αληίγξαθα ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο.

ζην

Πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο

ε) Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ
ζα απνδεηθλχεη φηη:
i)

δεν ηελεί ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή
άιιε παξφκνηα θαηάζηαζε θαη δεν ηελεί ςπό διαδικαζία θήξπμεο ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ

ii)

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο
δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά

iii)

δελ έρεη δηαπξάμεη θακία εκπνξηθή απάηε

ζη) Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο ρψξαο φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο,
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ
εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή
φηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο.
δ) Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ
ε) Σξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο.
ζ) Οξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο
η) Βηνγξαθηθά ησλ ππεπζχλσλ
θ) Γεζκεπηηθή Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ νπνία λα δηαβεβαηψλεηε φηη νχηε ν ίδηνο νχηε
νπνηνδήπνηε άιιν ζπλδεδεκέλν κε απηφλ θπζηθφ πξφζσπν, φπσο ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ, ή λνκηθφ
πξφζσπν, φπσο ζπγαηξηθή, κέινο ηνπ ηδίνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ, κέινο ηνπ ίδηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ
εμππεξέηεζεο Μεζηηψλ αζθαιίζεσλ, ζπλδέεηαη ζήκεξα ή πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί, ζε πεξίπησζε πνπ
θεξδίζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, γηα φζν ρξφλν ηπρφλ ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε απφ απηφλ
απνξξένπζα χκβαζε, ζε ζρέζε δηακεζνιάβεζεο κε αζθαιηζηέο ή αληαζθαιηζηέο πνπ αθνξνχλ ηηο
αζθαιίζεηο ηεο ΓΔΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηαπηζησζεί ζπκβαηηθή
ζρέζε κε αζθαιηζηή/αληαζθαιηζηή πνπ αθνξνχλ ζηηο αζθαιίζεηο ηεο ΓΔΠΑ ν αλάδνρνο θεξχζζεηε
έθπησηνο θαη ε ΓΔΠΑ επηθπιάζζεηε ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο.
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θάζε κία απφ ηηο
εηαηξίεο κέιε πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή.
ηνλ Φάθειν Α ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη ζηνηρεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
πξνζθέξνληνο σο πξνο ηα αθφινπζα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ αλάινγα κε ηηο πξνχπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη
ζηελ παξάγξ. 7 θαησηέξσ σο θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην άλνηγκα ηνπ
θαθέινπ Β θαη ηηο ζπγθξίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ:
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1. Πνηνο ζα είλαη ν επηθεθαιήο ζχκβνπινο (θπζηθφ πξφζσπν) ππεχζπλνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, κε
αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ πνπ λα πεξηέρεη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζηνλ ρεηξηζκφ αλαιφγσλ
αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.
2. Σε δηεζλή εκπεηξία θαη ηελ γλψζε ησλ δηεζλψλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ.
3. Σε δπλαηφηεηα δηάζεζεο εμεηδηθεπκέλνπ θαηά θαηεγνξία θηλδχλσλ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηε ΓΔΠΑ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιήο εμππεξέηεζεο θαη
απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ.
4. Σε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ΓΔΠΑ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ ηεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
αλαγθψλ ηεο ΓΔΠΑ ζην πιαίζην κηαο θηινζνθίαο risk management.
ΦΑΚΔΛΟ Β – Οικονομική Πποζθοπά
Ο θάθεινο Β ζα πξέπεη εκθαλψο λα θέξεη ηελ έλδεημε φηη πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θφθθηλε εηηθέηα πνπ παξέρεηαη κε ην παξφλ ηεχρνο
δηαθήξπμεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε επδηάθξηηε εηηθέηα, πνπ λα ππνδεηθλχεη ηα πεξηερφκελα κε ζαθήλεηα
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη :
i) Σελ ακνηβή ηνπ πκβνχινπ γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά
αην άξζξν 3.2 ηεο παξνχζαο.
ii) Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ γηα θάζε έηνο έρεη νξηζζεί απφ ηελ ΓΔΠΑ ζε 25.000 € πιένλ ΦΠΑ.
iii) Σνλ Φ.Π.Α. θαη ηηο ηπρφλ άιιεο επηβαξχλζεηο.
Oη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο,
Σα αλσηέξσ πνζά πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα πάζεο θχζεσο έμνδα θαη απνδεκηψζεηο ηεο ππνςεθίαο
εηαηξείαο γηα ηε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Αζθαιηζηηθνχ πκβνχινπ, ζχκθσλα κε ηε παξνχζα Γηαθήξπμε
θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθά κε απηήλ ππνρξεψζεψλ ηεο.
Σνλίδεηαη φηη νπδεκία λφκηκε, ζπκβαηηθή ή άιιε ζρέζε ζα ζπλδέεη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο πνπ
ζα ππνγξαθεί , ηελ ΓΔΠΑ κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο, γηα ηελ παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηε ΓΔΠΑ, γηα ην νπνίν ν Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο ζα είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο έλαληη παληφο .
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δεφλησο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο.
5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ακέζσο κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ ΠΡΟΦΟΡΩΝ, ε ππεξεζία ηεο ΓΔΠΑ πνπ ηηο
παξέιαβε (Κεληξηθή Γξακκαηεία) ζα ηηο παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο (πνπ
ζα νλνκάδεηαη ζηε ζπλέρεηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο) θαη ε νπνία ζα αλνίμεη ηνπο θαθέινπο Α’ ησλ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ηελ #:# κ.κ. ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ #/#/2011.
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ΠΡΟΦΟΡΔ πνπ ππνβάιινληαη θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Δμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα
παξαζηνχλ εάλ ην επηζπκνχλ.
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :
H Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο θαη ζα πξνζππνγξάςεη ην πεξηερφκελφ
ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ε πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, βάζεη ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Η κε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 4 α θαη 4β ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα
Η Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ
κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζήο ηνπο (κε ηειενκνηνηππία) ειιείπνληα
δηθαηνινγεηηθά. Αλ ηα ππφςε δηθαηνινγεηηθά δελ ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα ε ΓΔΠΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο.
Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα
απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο, αιιά κφλν γηα
ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λ’
απαληήζνπλ γξαπηά ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ
εξσηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο άιισο ε ΓΔΠΑ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λ’ απνξξίςεη
ηηο πξνζθνξέο απηψλ πνπ δελ απάληεζαλ εκπξφζεζκα. Απηέο νη απαληήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα
ηξνπνπνηνχλ ηελ αξρηθά ππνβιεζείζα πξνζθνξά θαη δελ ζπληζηνχλ δηθαίσκα αληηπξνζθνξάο ζηνλ
πξνζθέξνληα.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ππνβιεζνχλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
Πποϋπόθεζη για ηο άνοιγμα ηος Φακέλος Β (Οικονομική Πποζθοπά) είναι η πληπόηηηα ηος Φακέλος Α
(Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ).
6.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
1)

Γεθαπεληαεηήο (15) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ηνπ επηθεθαιήο πκβνχινπ ζηνλ ρεηξηζκφ αλαιφγσλ
αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.

2)

Η δηεζλήο εκπεηξία θαη γλψζε ησλ δηεζλψλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ

3)

Η δπλαηφηεηα δηάζεζεο εμεηδηθεπκέλνπ θαηά θαηεγνξία θηλδχλσλ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηε ΓΔΠΑ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε θαιήο εμππεξέηεζεο θαη
απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. ΄

4)

Η δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ΓΔΠΑ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ ηεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
αλαγθψλ ηεο ΓΔΠΑ ζην πιαίζην κηαο θηινζνθίαο risk management.
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Β. Καη΄ ειάρηζηνλ θαη ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο
-

-

-

Τπνβνιή εγγξάθσλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη θαη’
ειάρηζηνλ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο (πεξ. 1 θαη 2 αλσηέξσ). Δηδηθά γηα
ηελ πεξίπησζε (2) αλσηέξσ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξνθχπηεη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε 3 (ηνπιάρηζηνλ) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε έδξα εθηφο
Διιάδαο
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ην νπνίν ζα
πινπνηήζεη ηε ζχκβαζε (ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζηειερψλ θαη πεξηγξαθή
ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πεξ. 3
αλσηέξσ), απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηνπιάρηζηνλ 8 ζηειέρε ηνπ ππνςεθίνπ
δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 8εηή εκπεηξία σο αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη.
Τπνβνιή δχν ηνπιάρηζηνλ πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
ζηε ΓΔΠΑ Α.Δ. (παξ. Α.4)

7. Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ (Οικονομική Αξιολόγηζη)
Η ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
Δπηκεξηζκφο ησλ αηηνπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλάζεζε ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο (1)
εηαηξίαο απνθιείεηαη.
8.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα παξαηείλνπλ ην ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξάο ηνπο κεηά απφ έγγξαθν
αίηεκα ηεο ΓΔΠΑ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εηδάιισο νη
πξνζθέξνληεο ζα ζεσξείηαη φηη απνπνηνχληαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπο ή απαίηεζεο θαηά ηεο ΓΔΠΑ
ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ.

9.

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ο ηφπνο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ είλαη ηα Κεληξηθά γξαθεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑ Α.Δ

10.

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Γηα ηελ Παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ (σο παξαγξ.3 αλσηέξσ), ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε δηάξθεηαο δχν (2)
εηψλ κε δηθαίσκα ηεο ΓΔΠΑ λα δεηήζεη επέθηαζε γηα αθφκα έλα (1) έηνο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ακνηβήο.
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11. ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ
α)

ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ζηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
πκκεηνρήο, ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, χςνπο €2.500,00 θαη δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ
ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

β)

ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηε γξαπηή αλάζεζε, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, χςνπο ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο αλάζεζεο.

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα, ή απφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ.
12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Σν εηήζην ηίκεκα θαηαβιεηέν ζε δχν δφζεηο, αλά εμάκελν, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ (ηηκνιφγην), ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ΓΔΠΑ Μαξίλνπ Αληχπα 92 14121
Ηξάθιεην Αηηηθήο, ΑΦΜ 094229666 – ΓΟΤ: ΦΑΒΔ ΑΘΗΝΩΝ).
Η ακνηβή γηα ηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ ησλ δεκηψλ, εθ’ φζνλ πξνβιεθζεί, ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο θαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ
πιήξε είζπξαμε απηήο απφ ηε ΓΔΠΑ.
13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Η ΓΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη, λα ηξνπνπνηήζεη, λα αλαζέζεη κέξνο ησλ
αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξ. 3 αλσηέξσ ππεξεζηψλ ή λα αλαβάιεη ην Γηαγσληζκφ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ρσξίο ππνρξέσζε έλαληη παληφο.
β) Ο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηεο ΓΔΠΑ κε ηνλ χκβνπιν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε
ζρεηηθή ζχκβαζε.
γ) Όιε ε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηηο πξνζθνξέο αιιά θαη ε εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
14. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ: ηει.: 210 – 27 01 118/ 265
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