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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 31
ΤΗΛ. 210 4149431-2
FAX 210 4149433

Πειραιάς: 17/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 25491

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7

ΘΕΜΑ : Συνοπτικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών
ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά,
ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ
χιλιάδων Ευρώ (€8.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
φόρου και των νοµίµων κρατήσεων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τόπος διαγωνισµού
Κτίριο Ν.Α.Τ.
Eθν. Αντιστάσεως 1
Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
1ος όροφος, Αίθουσα
∆.Σ./Ν.Α.Τ.

Ηµεροµηνία
διαγωνισµού

Ηµέρα
διαγωνισµού

09/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ

1

Ώρα διαγωνισµού

10.00 π.µ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝ.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΜΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆» & του Ν.
2362/1995 “Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
το Ν.3871/2010.
3. Το Νόµο 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/01-02-1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων.»
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια κ.α. διατάξεις».
5. Το Π.∆. 400/70 (ΦΕΚ 10Α/17-01-1970) όπως ισχύει «Περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως».
6. Το Π.∆. 252/96 (ΦΕΚ 186Α/19-08-1996) «Περί συµµορφώσεως προς τις
διατάξεις των κοινοτικών ασφαλιστικών οδηγιών κλπ».
7. Το Νόµο 2496/97 (ΦΕΚ 87Α/16-05-1997) «Περί ασφαλιστικής σύµβασης».
8. Τα άρθρα 157 και 201 του Ν. 4281/2014 / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/160).
9. Την διάταξη του άρθρου 213 του Ν.4072/2012-ΦΕΚ 86Α- µε την οποία από
1/04/2012 η εποπτεία του ΝΑΤ ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας ,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Τις διατάξεις της πργ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012, σύµφωνα µε τις
οποίες δεν απαιτείται έγκριση Υπουργού για ποσά που δεν υπερβαίνουν
τα πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000,00)
11. Την απόφαση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ. της 10ης Συνεδρίασης της 29/06/2017 (θέµα 23).
12. Την ΑΑΥ 361 µε αρ. πρωτ. 15237/20-06-2017 και Α∆Α: Ω7ΗΛ469ΗΞΡΗ1Κ.
13. Γενικότερα κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό επίπεδο , που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης , έστω και αν
δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος,
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
οκτώ
χιλιάδων
Ευρώ
(€8.000,00)
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος φόρου και των νοµίµων κρατήσεων, η
οποία θα βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισµό Ν.Α.Τ. (ΚΑΕ: 0892).
Α. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει δηµόσια, στον τόπο – χρόνο που
ορίζεται στην παρούσα (Πίνακας 1).
Β. Για πληροφορίες σχετικές µε το διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι ,µπορούν
να απευθύνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Τµήµα Προµηθειών,
Εθν. Αντίστασης 1, Πειραιάς, 4ος όροφος, τηλ. 210 4149431-2, fax: 210 4149433.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης µε
τα συνηµµένα παραρτήµατα (σε ηλεκτρονική µορφή) θα διατίθεται και από το
διαδικτυακό τόπο του Ν.Α.Τ. “www.nat.gr”.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω
Παραρτήµατα και Πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της προκήρυξης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄: ΕΠΙΠΛΑ, ΣΚΕΥΗ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Πειραιάς bbbb.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ./Ν.Α.Τ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ανήκει στην προκήρυξη 07/2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
2. Να έχουν συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν
την υπογραφή του προµηθευτή.
3. Οι προσφορές να υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες εξ’ ολοκλήρου, χωρίς
ξέσµατα, προσθήκες και διορθώσεις, υπογεγραµµένες από τον προσφέροντα
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα. Σε περίπτωση που θα
υπάρχουν ξέσµατα, προσθήκες και διορθώσεις, οι προσφορές
απορρίπτονται.
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
για 180 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά, που ορίζει το χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς
µπορεί να παρατείνεται για 120 ηµέρες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πργ.
4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016.
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
-

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό
Ο αριθµός της διακήρυξης
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Τα στοιχεία του αποστολέα µε τον αριθµό του Α.Φ.Μ.

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται οι δύο επιµέρους
ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι. ∆ηλαδή όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς µε την ένδειξη ΄΄ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α.Τ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 07/2017,
τοποθετούνται :
Α) “Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής” που περιέχει όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ως αναφέρονται στο
Παράρτηµα Β και την εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του Παραρτήµατος Γ’.
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Β) “Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” που περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής
προσφοράς µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».(Παράρτηµα Β).
Η συνολική προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και
θα είναι δακτυλογραφηµένη, διαφορετικά απορρίπτεται.
- Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
- Η ασφάλιση θα αφορά την κάλυψη έναντι των κινδύνων που περιγράφονται
αναλυτικά για κάθε ασφαλιζόµενο περιουσιακό στοιχείο στους συνηµµένους
Πίνακες Α–Ζ, µε µέγιστο ποσοστό ασφαλιστικής ευθύνης επί του
ασφαλιζοµένου κεφαλαίου για τον κίνδυνο του σεισµού 10%, µε αξιολόγηση
του ποσοστού απαλλαγής από το ∆.Σ/Ν.Α.Τ.
- Τυχόν ποσοστό απαλλαγής ασφαλιστικής ευθύνης της προσφέρουσας
εταιρείας για τους λοιπούς κινδύνους, θα αξιολογηθεί από το ∆.Σ./Ν.Α.Τ.
- Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή
αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις Τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ρητώς ως
απαράδεκτες.
- Επίσης απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται
προσφορές που :
α) ∆εν προσφέρουν το σύνολο του έργου, που ζητείται από τη διακήρυξη
β) ∆εν καλύπτουν τις υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου
να αξιολογηθούν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν έγκαιρα έγγραφες
διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέσα σε πέντε(5)
ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Οι διευκρινήσεις γίνονται γνωστές τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται, από
αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά
από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις
που δίνονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
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7. Η επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
.
•
•

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Οι συµµετέχοντες παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό,
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.

8. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
οικονοµικών προσφορών, µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση µε
απόφαση της επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών, εφόσον
δεν υπάρξουν λόγοι απόρριψης, κατά το άνοιγµα των δικαιολογητικών, οπότε
διακόπτεται η διαδικασία & εισάγεται το θέµα στο ∆.Σ./Ν.Α.Τ., προς έγκριση ή
όχι της εισήγησης της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή
αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών, ορίζει νέα ηµεροµηνία για το
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, µετά την ως άνω απόφαση του
∆.Σ./Ν.Α.Τ.
9. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει.
ΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής της οποίας το ποσόν πρέπει να
καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι ποσού
εκατόν εξήντα Ευρώ (€160,00). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική
ισχύ 30 ηµέρες µετά το χρόνο λήξης της προσφοράς, δηλαδή έως 09/06/2018.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4)
ηµερών από την οριστική απόφαση κατακύρωσης της σύµβασης.
ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της ετήσιας σύµβασης και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου , που
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα
αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΤΜΕ∆Ε, ως διάδοχος του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο
που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν τα οριζόµενα
από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα
συνηµµένα υποδείγµατα (Παράρτηµα Γ’).
ΙV. ΤΙΜΕΣ
•

Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά η συνολική
προσφερόµενη τιµή σε ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως, για ολόκληρο το
έργο και θα είναι σταθερή για όλο το χρόνο ισχύος της σύµβασης χωρίς καµία
αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου και σχετική
απόφαση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ.

•

Αναπροσαρµογή του τιµήµατος που κατακυρώθηκε για την προµήθεια
αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρµογής της τιµής, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

•

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά αµέσως χωρίς
καθυστέρηση.

V. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της Αναδόχου θα γίνει ως εξής:
α. Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
ενέχει θέση τιµολογίου) θα γίνεται σε Ευρώ, µε δύο (2) εξαµηνιαίες
καταβολές και εξόφληση εντός 4µήνου από την παραλαβή αυτών από
την ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης/Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών.
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β.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής, αυτά θα είναι σύµφωνα µε τις
νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν για το ∆ηµόσιο:
i. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα
ii. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν της ζητηθεί από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

γ. Το σχετικό τιµολόγιο θα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες θα
βαρύνουν αποκλειστικά την ασφαλιστική εταιρεία (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2,4%
χ/σήµου επί του ΜΤΠΥ + ΟΓΑ χ/σήµου).
VΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών & των Τεχνικών και Οικονοµικών
προσφορών, θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
2. Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης υποβάλλει το σχετικό Πρακτικό
στο Τµήµα Προµηθειών Ν.Α.Τ, µε το οποίο µπορεί να προτείνει:
α) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού.
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη αυτού µε
τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης.
VΙΙ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
•

Το δικαίωµα της κατακύρωσης του αποτελέσµατος ανήκει στο ∆.Σ. του
Ν.Α.Τ.

•

Το ∆.Σ. του Ν.Α.Τ., στην κατακυρωτική του απόφαση, είναι απόλυτα
ελεύθερο, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να αναδείξει ανάδοχο αυτόν
που παρέχει µεγαλύτερα εχέγγυα καλής εκτέλεσης της παροχής
υπηρεσιών ασφάλισης, ανεξάρτητα από το ύψος της προσφερόµενης
τιµής. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται µε έγγραφο προς το µειοδότη
από τη ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης/Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, µε
κοινοποίηση σε όλους τους συµµετέχοντες.

•

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν.
4412/2016, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία µας, οφείλει να
υποβάλει στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρα 80 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ,ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό και το
διαβιβάζει στο τµήµα προµηθειών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος
δεν υποβάλει εµπρόθεσµα όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων
δικαιολογητικών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, ενηµερώνει σχετικά
εγγράφως την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου, σύµφωνα µε τον
πίνακα κατάταξης.
•

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, η Ανάδοχος ασφαλιστική
εταιρεία θα προσκοµίσει την ασφαλιστική σύµβαση (ασφαλιστήριο συµβόλαιο)
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία,
καθώς και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Με την ανακοίνωση, η
σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.

•

Η ασφαλιστική σύµβαση θα είναι σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης και µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και την
απόφαση ανάθεσης από το Ν.Α.Τ. Όροι των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που
είναι αντίθετοι ή διαφοροποιούνται προς τα άνω, δεν ισχύουν παρά την αναγραφή
τους σε αυτά και την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Η παράβαση
δε ενός από τους όρους από την Ασφαλιστική Εταιρεία, αποτελεί για το Ν.Α.Τ.
σπουδαίο λόγο λύσης της ασφαλιστικής σύµβασης. Η εν λόγω καταγγελία γίνεται
αζηµίως για το Ν.Α.Τ. και δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία.

•

Η διάρκεια της σύµβασης µε την Ασφαλιστική Εταιρεία που θα επιλεγεί, θα
συµφωνηθεί για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία στον ανάδοχο. Τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια θα εκδίδονται ετήσια.

•

Εκχώρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο όλων ή µερικών δικαιωµάτων ή
υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλη εταιρεία ή υποκατάσταση προς / από άλλη
εταιρεία, απαγορεύεται.

•

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο Ν.Α.Τ. (∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης/
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών) ανά τρίµηνο, πλήρη και αναλυτικά στοιχεία των
καταβαλλοµένων αποζηµιώσεων για κάθε ζηµιά, καθώς και τις εκκρεµείς
υποθέσεις ζηµιών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το Ν.Α.Τ. να διατηρεί πλήρες αρχείο
ζηµιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστήριας σύµβασης. Η υποχρέωση
του Ν.Α.Τ. να ειδοποιεί τον Ανάδοχο για τις προξενούµενες ζηµιές εντός
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στη σύµβαση.

•

Αν η Ασφαλιστική Εταιρεία στην οποία έγινε η κατακύρωση, δεν υπογράψει ή
δεν προσκοµίσει στον ως άνω καθορισµένο χρόνο τη σύµβαση, κηρύσσεται
έκπτωτη, µε απόφαση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ. ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 105 πργ. 5 και 203 πργ. 1α
του Ν. 4412/16.
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•

Το Ν.Α.Τ. δύναται µε µονοµερή δήλωσή του να διακόψει αζηµίως οποτεδήποτε
την ισχύ της ασφαλιστικής σύµβασης, µε έγγραφη ειδοποίηση εξήντα (60)
ηµερών.

• Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύµβασης: Οποιαδήποτε τροποποίηση
των όρων της σύµβασης µονοµερώς εκ µέρους του Ν.Α.Τ. (ύστερα από
απόφαση του ∆.Σ.) δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται
και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε
τροποποίησης, µε προφορική συµφωνία.
VIΙI. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ'
αυτόν, ορίζονται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης ,
απαιτείται , µε την κατάθεση της ένστασης ,η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
VIΙI. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία θα αναλάβει τις εξής πρόσθετες υποχρεώσεις:
α. Θα εξοφλεί έγκαιρα τις οικονοµικές απαιτήσεις του Ταµείου στις περιπτώσεις
ζηµιών από τους καλυπτόµενους κινδύνους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ν.Α.Τ. θα
δικαιούται να απαιτήσει την κάλυψη κάθε πρόσθετης απώλειας, οφειλόµενης στην
παραπάνω καθυστέρηση του αναδόχου.
β. Θα τηρεί τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την σύµβαση, την ισχύουσα
ασφαλιστική νοµοθεσία προς κάθε τρίτο, που υφίσταται τις συνέπειες των
καλυπτόµενων ζηµιών και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
γ. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των ποσών τα οποία προκύπτουν από
την ασφαλιστική σύµβαση, ή σε περίπτωση µη εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το Ν.Α.Τ, µε την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται
τίποτα διαφορετικό από την Κείµενη Νοµοθεσία, έχει τα παρακάτω δικαιώµατα:
• να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον παραπάνω ανάδοχο.
• να απαιτήσει τους τόκους υπερηµερίας, που αναλογούν σε κάθε µέρα
καθυστέρησης απόδοσης των ποσών που οφείλει ο ανάδοχος.
• να απαιτήσει µε κάθε νόµιµο µέσο την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής
ζηµίας τους.
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IΧ. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Αν η Ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία δεν προσκοµίσει την σχετική ασφαλιστική
σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που της ορίστηκε να προσέλθει µε την
υπογεγραµµένη από την εταιρεία σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά της και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ., ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Με την ίδια διαδικασία, η Ανάδοχος εταιρεία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από
την ασφαλιστική σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον
δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές της υποχρεώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 203 πργ. 1γ
του Ν. 4412/16.
Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση όταν:
i. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Ν.Α.Τ.
ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στην Ασφαλιστική Εταιρεία που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ. ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
i. Κατάπτωση ολική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 203 πργ. 4 του Ν.
4412/16
ii. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ν.Α.Τ. ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτώτου ασφαλιστικής εταιρείας. Ο
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται
νέα παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του ∆.Σ./Ν.Α.Τ. και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών.

iii. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του
∆ηµόσιου τοµέα.
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Χ. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί, διέπονται από την
Ελληνική Νοµοθεσία, από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 87) περί Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Ασφαλιστική Σύµβαση,
τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τον διαγωνισµό,
καθώς και την σύµβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή και στην
ερµηνεία της, καθώς και στις σχέσεις γενικά που δηµιουργούνται από αυτή,
αποκλειστικώς αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη τα ∆ικαστήρια Πειραιά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διατηρεί την έδρα του εκτός του Νοµού Αττικής,
πρέπει να διορισθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης αντίκλητος εντός του Νοµού
Αττικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Ανήκει στην προκήρυξη 07/2017
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, συνεταιρισµοί εφόσον ασκούν νόµιµα το επάγγελµα της ασφάλισης
κτιρίων κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και έχουν προηγούµενη σχετική εµπειρία.
2. ∆εν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συµµετοχή στις διαδικασίες :

•

•

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

•

Όσοι αποκλείστηκαν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο
το ΝΑΤ δύναται να διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο.

3. Το Ν.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά
συµµετέχοντα, ο οποίος αποδεικνύεται ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών, ή άλλων πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την διακήρυξη
4. Το Ν.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει, σε οποιοδήποτε στάδιο,
προσφορά που κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη.
5. Η απόφαση απόρριψης προσφοράς λαµβάνεται από το ∆.Σ. του Ν.Α.Τ.
και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός.
ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν
υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Φάκελος δικαιολογητικών
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο αρθ.72 του Ν.4412/2016. Εγγυήσεις που δεν περιέχουν όλα τα αναγκαία
στοιχεία που αναγράφονται στο εν λόγω άρθρο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 79 του Ν.4412/2016.
3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος .
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4) Αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν,
µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.
Αν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του συµµετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
5) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, εφόσον είναι
Νοµικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα σε περίπτωση φυσικών
προσώπων .
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
•

γνωρίζει σαφώς το περιεχόµενο όλων των διατάξεων των σχετικών νόµων
που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

•

δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

•

παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε ένδικο ή εξώδικο µέσο τακτικό ή
έκτακτο που πηγάζει από τους όρους της παρούσας ή από άλλο Νόµο ή
κανονισµό κατά των αποφάσεων των επιτροπών προµηθειών και
παραλαβών του Ν.Α.Τ. και αποφάσεων του ∆.Σ./Ν.Α.Τ..

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι ο
προσφέρων γνωρίζει το προς ασφάλιση ακίνητο του Ν.Α.Τ και την κατάσταση
στην οποία ευρίσκεται και δεν µπορεί να επικαλεστεί απόκρυψη των στοιχείων εκ
µέρους του Ταµείου, προς απαλλαγή από τους ασφαλιστικούς κινδύνους.
Β) Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
Τα οικονοµικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η προσφορά δεν θα πρέπει να έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Γίνεται δεκτή η προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στους επισυναπτόµενους Πίνακες Α-Ζ, µε µέγιστο ποσοστό
ασφαλιστικής ευθύνης επί του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου για τον κίνδυνο του
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σεισµού 10%, µε αξιολόγηση του ποσοστού από το ∆.Σ./Ν.Α.Τ.. Τυχόν
ποσοστό απαλλαγής ασφαλιστικής ευθύνης της προσφέρουσας εταιρείας για
τους λοιπούς κινδύνους θα αξιολογηθεί από το ∆.Σ./Ν.Α.Τ..
Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο µε νόµιµα θεωρηµένη
εξουσιοδότηση αυτού και θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ, Η προσφορά θα
περιλαµβάνει τα ασφάλιστρα για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, και την
ανάλυσή τους κατά κατηγορία, δηλαδή ασφαλιστική κάλυψη κτιρίου από τους
προτεινόµενους κινδύνους, ασφαλιστική κάλυψη περιεχοµένου από τους
προτεινόµενους κινδύνους, ασφαλιστική κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισµού
από τους προτεινόµενους κινδύνους, αστική ευθύνη, ασφαλιστική κάλυψη
κλοπής ή διάρρηξης χρηµατοκιβωτίου κ.ά. Η προσφορά θα περιλαµβάνει τα
ασφάλιστρα, τον αναλογούντα φόρο και τις νόµιµες κρατήσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ανήκει στην προκήρυξη 07/2017
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ b../2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑbbbbbb(1)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(∆/νση, οδός – αριθµός ΤΚ FAX)
ΑΘΗΝΑbbbbbbbbbb(2)
Προς: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣbbbbbbbbbbbbbbb(3)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως υπέρ της εταιρίαςbbb..(4), µέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ
(€160,00), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό ΝΑΤ αριθµ. bb(5), που θα διεξαχθεί την bbbbb. (6)
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1
στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, όπως και τις τυχόν επαναλήψεις
του.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφης εντολής σας.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή του
στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας της
από της προσφοράς δέσµευσης και µάλιστα µέχρι της υπογραφής της σύµβασης,
στην περίπτωση της κατακύρωσης σ’ αυτήν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
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Υποχρεούµαστε 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 την bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
∆ιατελούµε µε τιµή,
bbbbbbbbbbbb.(7)
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων
1. Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ηµεροµηνία έκδοσης
3. Αριθµός εγγύησης
4. Στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
5. Αριθµός διακήρυξης
6. Ηµεροµηνία διενέργεια του διαγωνισµού
7. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδες.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 07/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ N.A.T.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑbbbbbb(1)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΘΗΝΑbbbbbbbbbb(2)

Προς: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣbbbbbbbbbbbbbbb(3)
Κύριοι,
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως
υπέρbbb..(4), µέχρι το ποσόν τωνbbbbb(5), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω της Σύµβασης που
υπογράφει την bb.(6), µε αριθµό bb..(7), για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης
του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για
ένα (1) έτος.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφης εντολής σας.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή εκτέλεση της παροχής
υπηρεσιών του διενεργηθέντος διαγωνισµού για τον οποίο εγγυόµαστε.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουµε χωρίς
αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η
απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού
καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα,
µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας προς εµάς.
Επίσης αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλλουµε ορισµένο ποσό µε µόνη
την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Υποχρεούµεθα να προβούµε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της Αρµόδιας Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της
Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές
Υπουργικές ∆ιατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται
παράβαση των διατάξεων για το όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές
επιστολές).
∆ιατελούµε µε τιµή,

bbbbbbbbbbbb.(8)

Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων
1. Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - Ηµεροµηνία έκδοσης
3. Αριθµός εγγύησης
4. Στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
5. Το ποσό της εγγύησης (Αριθµητικά και ολογράφως)
6. Ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης
7. Αριθµός Σύµβασης
8. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Κτίριο ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. προς Ασφάλιση
Αντ. Αξία
Αντ. Αξία

Μίσθωσης

Ταχ. Διεύθυνση Περιοχή Αγοραπωλησίας Επαγγελμ. Στέγης

Ασφαλιστέα

Ετήσιο

Δομημένη

Αξία

Εισόδημα

Επιφάνεια

Έτος

Περιγραφή

Κατασκευής

Ακινήτου

Εγκαταστάσεις
Μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο,
πυρανίχνευση σε όλο το

Εθν.
Αντιστάσεως 1

Πειραιάς

7.050.249,70

12.190.214,00

4.000.000,00

Ιδιόχρηση

4.019,00

1939

4όροφο κτίριο κτίριο, κατάσβεση με CO2
γραφείων ΝΑΤ στους χώρους αρχείων, Η/Υ,
Λ/Σ, Υ/Σ.. Φορητά μέσα
πυρόσβεσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΠΥΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1

ΝΑΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

ΤΡΟΜ/ΚΕΣ

ΠΟΛ.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ

ΕΚΡΗΞΗ

ΘΡΑΥΣΗ

ΠΛΗΜΥΡΑ-ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α-ΘΥΕΛΑΘΡΑΥΣΗ Ή ∆ΙΑΡΟΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ-

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΑΡΑΧΕΣ

ΒΛΑΒΗ

ΕΣΩΤΕΡ.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΠΟΧΕΤ/ΣΕΩΝ ΚΛΠ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 3% ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κτίριο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΣΕΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ -ΕΚΡΗΞΗΣ- ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛΟΠΗ – ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΛΟΠΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΤΙΡΙΟ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Είδος Μηχανήµατος

Πλήθος

Αξία

Προσωπικοί υπολογιστές συνδεδεµένοι στο δίκτυο

127

38100

Προσωπικοί υπολογιστές αποθηκευµένοι(παλαιοί αλλά
λειτουργικοί)

10

2000

Κεντρικοί υπολογιστές (Servers)

14

60480

Οθόνες εν λειτουργία
Οθόνες παλαιές αλλά λειτουργικές

127
23

10160
920

Line Printers

2

8000

Dot Matrix Printers

5

2000

Laser Printers

51

5100

Inkjet Printers

12

600

Plotters

1

100

Projectors

1

400

Scanners

2

60

∆ικτυακές Συσκευές(HUBS)
∆ικτυακές Συσκευές(Κεντρικά Switches)
∆ικτυακές Συσκευές(Μικρά Switches )

17
9
14

1700
4300
700

UPS

2

3000

KVM Switches

2

600

Firewalls

2

3000

Storage Systems

2

18000

Backup Systems

2

1000

Modems

2

200

Routers

3
ΣΥΝΟΛΟ

300
160720
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΩ €250.000,00 ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΗΤΟΙ:

1

Γραφεία, καθίσµατα, αριθµοµηχανές, κλιµατιστικές συσκευές, βιβλιοθήκες,
διακοσµητικά αντικείµενα, γραφική ύλη, έντυπο υλικό, καθώς και για κάθε
αντικείµενο προς χρήση των γραφείων, οτιδήποτε ευρισκοµένου εντός του
ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ,
συµπεριλαµβανοµένων και των κάτωθι αναφεροµένων πινάκων ζωγραφικής,
που ευρίσκονται εντός του γραφείου του Προέδρου του Ν.Α.Τ και της αίθουσας
του ∆.Σ/Ν.Α.Τ.
Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ “ΒΑΡΚΕΣ”
39 cm x 27 cm

2

ΚΡΙΕΤΗ 1904 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ Υ∆ΡΑΣ»

50 cm x 37 cm

3

Μ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ «ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

83 cm x 60 cm

4

ΜΠΟΥΜΠΗΣ «ΚΑΡΑΒΙΑ» ΣΚΟΥΡΟ

68 cm x 48 cm

5

ΚΑΡΑΛΑΡΗΣ «ΚΑΡΑΒΙΑ»

59 cm x 49 cm

6

ΠΙΣΣΑΣ «ΚΑΪΚΙΑ»

58 cm x 43 cm

7

∆. ΤΗΝΙΑΚΟΣ «ΛΙΜΑΝΑΚΙ»

120 cm x 73cm

8

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ) «ΜΩΛΟΣ»

70 cm x 15 cm

9

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

68 cm x 98 cm

10

∆ΙΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟ «ΑΜΑΛΙΑ»

60 cm x 97 cm

11

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ) «Γ. ΖΩΧΙΟΣ»

78 cm x 98 cm

12

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ) «Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ»

77 cm x 98 cm

13

ΜΑΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ «Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ»

100 cm x 80 cm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1
2
3
4

Για ατοµικό ατύχηµα
Για οµαδικό ατύχηµα
Για υλικές ζηµιές
Ανώτατο όριο καλύψεως από άθροιση διαφόρων γεγονότων

400.000,00 €
1.000.000,00 €
400.000,00 €
1.000.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

1. Κατά κλοπής και διάρρηξης του χρηµατοκιβωτίου της κεντρικής Υπηρεσίας,
για ποσό €60.000,00.
2. Κατά κλοπής των χρηµάτων που µεταφέρονται από το Ταµείο στις Τράπεζες,
για ποσό €30.000,00.
3. Κατά κλοπής ενός χρυσού µεταλλίου, αξίας περίπου €1.000,00
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