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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΣΥ
Ταχ. Δ/νση
: Καρόλου 1 – 3
Τ. Κ
: 104 37
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης
Τηλέφωνο
: 210-5297270
Telefax
: 210-5225770
Α.Φ.Μ.
: 094038689
Α.Μ.Α.Ε. : 1967/98/B/86/02/23-08-1991

Αριθ. Πρωτ : 9128658
ΠΡΟΣ :1. ΔΟΔΑΔ (επί 9098637/05-11-2020)
2. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ
(Μαρία Τάκη) ΔΙΣΣΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ
(Ανδρέας Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/Τ.ΔΙΣΥ

ΚΟΙΝΟΠ.: Κ.Φ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2020–66
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ασφάλιση Μεγάρου του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3 Αθήνα),
μετά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και
του λοιπού εξοπλισμού για δύο (2) έτη.
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του Ν.
4412/2016
1 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
2 με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερο ασφάλιστρο)
25 -01-2021
Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 – 3 , Αθήνα
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας
του διαγωνισμού
31211300-1
#40.000,00#€
Δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Σελίδα 1

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε :
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ
σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016)
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου
3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Αρμόδιος για πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Σ Ε
ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3
ΑΘΗΝΑ
10437
210-5297270
210-5297273
Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Ανδρέας Παπουτσάκης
ΑνδρέαςΧρυσικός
Παπουτσάκης
2 Στέλιος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-5297270
210-5297897

ΦΑΞ
201-5240831

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής όλες οι Ασφαλιστικές Ελληνικές η Αλλοδαπές
εταιρείες νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις Ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, καθώς και ασφαλιστές παραγωγοί – συνεργάτες ασφαλιστικών εταιρειών
συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένοι σε :
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 & 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
π.μ. ακριβώς στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες
προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα
τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ,
οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224 Ανδρέας Παπουτσάκης), αρκετά
έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την
Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄
ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά
την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και
το αντικείμενο της διακήρυξης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, το e-mail και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου
επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα,
όσο και για τον εκπρόσωπό της.
2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό
δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και
συγκοπές μη κανονικά επικυρωμένες.
2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε
εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος.
2.6. Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα
παρακάτω:
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται ευκρινώς και με σαφήνεια επί
ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα).
2. Βεβαίωση χορηγούμενη από την ΔΕ.Ι.Α. (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Ν.
3867/2010 ΦΕΚ 128/Α΄), που αφορά την άδεια λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 400/1970.
3. Πιστοποιητικό της οικείας ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών.
4. Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών μετά των προσαρτημάτων απ’ όπου να
προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας κατά μέσο όρο της τελευταίας τριετίας να είναι ίση η
μεγαλύτερη των πέντε (5) εκατομμυρίων Ευρώ.
Σημειώνεται ότι σαν καθαρή θέση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του
υποδείγματος ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1. 103, ΠΔ 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται
υπόψη οι λογαριασμοί Α.1.2. «Οφειλόμενο Κεφάλαιο», «Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο», Α. ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ»,
Α.V.I. «Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου».
Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που υπάρχουν σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τα στοιχεία
του ισολογισμού ή και παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή στα σχετικά πιστοποιητικά, η
εταιρεία οφείλει να προσκομίζει αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις άνω
σημειώσεις και παρατηρήσεις, υπογεγραμμένες από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ένωσης ασφαλιστών/κοινοπραξίας, η ανωτέρω προϋπόθεση
(καθαρή θέση κατά μέσο όρο ίση ή μεγαλύτερη των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ για τα τρία
τελευταία έτη) θα ερευνάται για εκείνα τα μέλη της ένωσης ασφαλιστών/κοινοπραξίας, που
συμμετέχουν με τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια ευθύνης ασφαλιστή).
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας της Εταιρείας κατά την
τελευταία δεκαετία, αρμόδια θεωρημένο.
Γίνεται μνεία ότι η ασφαλιστική εταιρία της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και
προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα γίνεται δεκτή στο
διαγωνισμό.
3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω :
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως.
γ. Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 προσφάτου εκδόσεως.
Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (3.1.) κωλύει την υπογραφή της
σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς η διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών, παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς ή
προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την γνωστοποίηση σε αυτούς
της κατακυρωτικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου του ΟΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Με βάση το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού, να αναθέσει την ασφάλιση στον οικονομικό
φορέα ή προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση της
τιμής προσφοράς (χαμηλότερα ασφάλιστρα) και η οποία θα είναι τεχνικά κατάλληλη.
β. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ», ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν
προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει
αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την επανάληψή
του.
ε. Να ματαιώσει την ασφάλιση.
2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
3. Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η «Ασφάλιση Μεγάρου του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3 Αθήνα), μετά των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού» για δύο (2) έτη, σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 8 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΙΜΗ
7.1.

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.2.
Η τιμή των ασφαλιστικών καλύψεων να καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
να περιλαμβάνονται χωριστά.
7.3.
Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα
πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
7.4.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη πρόσκληση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7.5.
Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.1. Το ετήσιο συνολικό ασφάλιστρο που θα κατακυρωθεί, θα καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες
ετήσιες δόσεις. Η πρώτη (1) με την έναρξη της συνεργασίας και η δεύτερη (2) με την έναρξη του
δεύτερου έτους ασφάλισης.
8.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία θα ανατεθεί το έργο υποχρεούται με δική της ευθύνη να
αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων και να τηρήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες και προθεσμίες
περί αποζημιώσεων κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω νομίμων δικαιολογητικών :
α. Τιμολόγιο για χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στην εκτελεσθείσα υπό του Αναδόχου εργασία.
β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πρόκειται περί οικοδομής μεμονωμένης (ελεύθερης πανταχόθεν) ευρισκομένης στην Αθήνα, επί της
οδού Καρόλου με αριθμ.1 – 3, αποτελούμενης από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο και εννέα ορόφους.
Το εμβαδόν κάθε τυπικού ορόφου είναι 1.720 Μ2 με ύψος 2,70Μ (καθαρό).
Η οικοδομή είναι αντισεισμική, υαλόφρακτη, κατασκευασμένη από άκαυστα υλικά (οπλισμένο
σκυρόδερμα + τοιχοποιία) που προστατεύεται εξωτερικά από σιδηρούν κλωβό μετά παντζουριών
(ρολών) εξ’αλουμινίου.
Χρησιμοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τον ΟΣΕ ως εξής:


Το δεύτερο υπόγειο για σταθμό των αυτοκινήτων των υπαλλήλων και των υπηρεσιακών του ΟΣΕ,
κεντρικό λεβητοστάσιο, εγκαταστάσεις κλιματισμού, μηχανοστάσιο, υποσταθμό της ΔΕΗ και
υποσταθμό ΟΣΕ, εγκατάσταση Αερίου για Θέρμανση.



Το πρώτο υπόγειο για διάφορες χρήσεις.



Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος (ημιώροφος) ως χώροι υποδοχής, γραφεία, τηλεφωνικό κέντρο
και κοινόχρηστους χώρους.



Οι υπόλοιποι οκτώ (8) όροφοι για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων και κοινόχρηστους χώρους.



Το δώμα ως μηχανοστάσιο ανελκυστήρων, κλιματισμού 9ου ορόφου και πύργων ψύξεων νερού.
Η ως άνω οικοδομή φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο από φύλακες υπαλλήλους του ΟΣΕ & από
φύλακες Ιδιωτικής Εταιρείας, διαθέτει κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως για τον έλεγχο των πέριξ
αυτής χώρων, σύστημα πυρανίχνευσης από το Α΄ υπόγειο έως και τον 9ο όροφο , σύστημα
πυρόσβεσης από το Β΄ υπόγειο έως και το 9ο όροφο και εγκατάσταση αλεξικέραυνου.
 Για κάθε πληροφορία και για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης να απευθύνεστε στο
τηλέφωνο: 210 5297897 κ. Χρυσικός Στέλιος.
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ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η ασφάλιση καλύπτει τους κάτωθι κινδύνους με τα κάτωθι κεφάλαια:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΦΩΤΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΑΡΑΧΕΣ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ,
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΙ,
ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ
ΔΙΑΡΡΗΞΗ/ΔΙΑΡΡΟΗ Ή
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ/Ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ/ Ή ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ/Ή SPRINKLERS
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ
ΚΛΟΠΗ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ,
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΚΛΟΠΗΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ/Ή
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ/
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΠΝΟΣ, ΑΙΘΑΛΗ
ΈΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ σε
περίπτωση επέλευσης
καλυπτόμενου κινδύνου

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

€13.000.000,00.€13.000.000,00.€13.000.000,00.€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.€3.000.000,00.€3.000.000,00.€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

μέχρι ποσό €60.000.- με και χωρίς εστία φωτιάς.
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς,
μέχρι ποσό €30.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως

έως του ποσού €15.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως

€13.000.000,00.€3.000.000,00.σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου έως
του ποσού των €5.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως
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ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΟΣ 72 ΩΡΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΖΗΜΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Ζημιές πυρόσβεσης

μέχρι του ποσού €10.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως
€1.300.000,00.€300.000,00.(μέχρι 10% του
(μέχρι 10% του
ασφαλιζομένου
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου)
κεφαλαίου)
€13.000.000,00.€3.000.000,00.μέχρι €100.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως
€390.000,00.(για ποσό μέχρι 3% του
ασφαλιζομένου κεφαλαίου
ανά γεγονός και ετησίως)

μέχρι το 20% της ζημιάς με ανώτατο όριο
€100.000,00.- ανά γεγονός και ετησίως

ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
συνέπεια καλυπτόμενων
κινδύνων και Γενική Αστική
ευθύνη λειτουργίας χώρων
έναντι τρίτων μέχρι €300.000
ανά συμβάν και ετησίως
ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ,
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ συνέπεια
καλυπτόμενων κινδύνων
ΣΕΙΣΜΟΣ

€90.000,00.(για ποσό μέχρι 3% του
ασφαλιζομένου
κεφαλαίου ανά γεγονός
και ετησίως)

€500.000,00.-

-

-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

€13.000.000,00.-

€3.000.000,00.-

10.1.Υπολογισμός Αξιών – Βάση Αποτίμησης & Ασφάλισης
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, ως βάση αποτίμησης
ορίζεται η δηλωθείσα αξία ως περιγραφές. Ο υποψήφιος ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να
επιθεωρήσει και να εκτιμήσει την ασφαλιστική αξία με δικά του έξοδα, η οποία θα συμφωνηθεί με
την ΟΣΕ Α.Ε.
Διευκρινίζεται ότι για τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα επεκτείνεται η ασφαλιστική ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τους
ίδιους συμβατικούς όρους με ημερομηνία έναρξης από την ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα με
FAX, επιστολή ή e mail.
Η σημερινή αξία του Μεγάρου, μετά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
εξοπλισμού του, ανέρχεται στο ποσό των 16.000.000 € και συμπεριλαμβάνει:
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και του

Το κόστος αντικατάστασης του κτιρίου ως και σήμερα είναι 13.000.000 €.
Τούτο περιλαμβάνει, όλα τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου από το β΄ υπόγειο μέχρι και τον
9ο όροφο ήτοι:
α. Τον φέροντα οργανισμό ( τοίχοι πληρώσεως, τοίχοι διαμερισματόσεως, παράθυρα, υαλοστάσια ,
κ.λ.π ) καθώς και όλες τις κτιριακές λειτουργικές εγκαταστάσεις ( υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
κλιματιστικά κ.λ.π ),
β. Ηλεκτροκινητήρες,
γ. Ψυκτικά μηχανήματα Β΄ Υπογείου,
δ. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες,
ε. Τρία (3) ζεύγη Η/Ζ 250 KVA ( Κινητήρας – Γεννήτρια ),
στ. Γεννήτρια ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου ΑΒΒ με πεδίο διόρθωσης συνημιτόνου,
ζ. Συστήματα καθαρισμού πόσιμου ύδατος,
η. Συστήματα πυρασφάλειας Μεγάρου,
θ. Τους λέβητες του Β΄ Υπογείου και
ι. Τα κρύσταλλα (τζάμια) του ισογείου και όλων των ορόφων.
Το κόστος εξοπλισμού (περιεχόμενο γραφείων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) του
κτιρίου το οποίο ανέρχεται σε € 3.000.000 και περιλαμβάνει:
α. Κάθε είδους έπιπλα και κάθε είδους συσκευή συμμετέχουσας στην λειτουργία των υπηρεσιών
του ΟΣΕ ( ο εξοπλισμός της πληροφορικής, δίκτυα υπολογιστών , Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα,
φωτοτυπικά μηχανήματα , φάξ , τηλέφωνα κ.λ.π.).
β. Τα σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από :
1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και καταγραφής Κτιρίου,
2. Ηχοφωτεινό σύστημα υπογείου parking Μεγάρου.
γ. Οπτικοακουστικό σύστημα 9ου ορόφου.
11.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Βραχυκύκλωμα: €600 ανά γεγονός
Πλημμύρα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €5.000,00.- ανά γεγονός για
υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους και €2.500 για ισόγειο και ορόφους ανά γεγονός
Θύελλα – καταιγίδα: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €5.000,00.- ανά γεγονός για
υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους και €2.500 για ισόγειο και ορόφους ανά γεγονός
Χιόνι, χαλάζι, παγετός: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €5.000,00.- ανά γεγονός
για υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους και €2.500 για ισόγειο και ορόφους ανά γεγονός
Θραύση σωληνώσεων: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €5.000,00.- ανά γεγονός
για υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους και €2.500 για ισόγειο και ορόφους ανά γεγονός
Κλοπή Διαρρήξεως, Αναρριχήσεως 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €2.000 ανά
γεγονός
Τυχαία Θραύση των σταθερά προσαρμοσμένων κρυστάλλων και/η καθρεπτών €300
ανά γεγονός.
Τυχαία Θραύση των σταθερά προσαρτημένων στα κτίρια φωτεινών επιγραφών/
πινακίδων / επιγραφών €200 ανά γεγονός.
Καθίζηση, ολίσθηση, κατάρρευση: 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός
Σεισμός: 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός
Γενική αστική ευθύνη €500,00 ανά ζημιά για υλικές ζημιές, καμία απαλλαγή για
Σωματικές βλάβες.
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12. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ/ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
12.1 Εν γένει πάγιες Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός


Όρος Πρόνοιας 10%
Ο ΟΣΕ σε περίπτωση ζημίας δεν θα θεωρείται υπασφαλισμένος εφ’ όσον διαπιστωθεί ( κατά
την στιγμή της ζημίας) ότι οι ασφαλιζόμενες αξίες υπολείπονται των πραγματικών μέχρι 10%.



Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
Παρέχεται αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων μέχρι του ποσού των
500.000 €, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα δηλωθούν στην ασφαλιστική εταιρεία το
αργότερο εντός περιόδου 60 ημερών από την απόκτησή τους.



Οι καλύψεις θα παραμένουν σε ισχύ και θα καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου προερχόμενου από την εκτέλεση εργασιών επισκευής,
βελτίωσης, ανακαίνισης, συντήρησης, καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων και των
απεντομώσεων) καθώς και τυχόν νέων κατασκευών στα πλαίσια της επισκευής, βελτίωσης,
ανακαίνισης, συντήρησης των εγκαταστάσεων υπό την ρητή προϋπόθεση λήψης όλων των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια αυτών. Εξαιρούνται οι ζημιές στις ίδιες
τις εργασίες.

12.2 Γενική Αστική Ευθύνη και λοιπών Επεκτάσεων


Ο ΟΣΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΟΣΕ
(και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα.



Η κάλυψη θα παραμένει σε ισχύ και θα καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου προερχόμενου από την εκτέλεση εργασιών επισκευής,
βελτίωσης, ανακαίνισης, συντήρησης, καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων και των
απεντομώσεων) καθώς και τυχόν νέων κατασκευών στα πλαίσια της επισκευής, βελτίωσης,
ανακαίνισης, συντήρησης των εγκαταστάσεων υπό την ρητή προϋπόθεση λήψης όλων των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια αυτών. Εξαιρούνται οι ζημιές στις ίδιες
τις εργασίες.



Συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη αστικής ευθύνης από μετάδοση πυρκαγιάς, έκρηξης,
βραχυκυκλώματος, διαρροής σωληνώσεων, λειτουργίας και χρήσης ανελκυστήρων,
συντήρησης φωτεινών επιγραφών & πινακίδων.



Συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη αστικής ευθύνης από εργασίες φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων εξαιρουμένων των ζημιών που θα προκύψουν στα ίδια τα εμπορεύματα και τα
μεταφορικά μέσα.



Συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη αστικής ευθύνης από την συντήρηση και λειτουργία των
φωτεινών επιγραφών ή/και διαφημιστικών πινακίδων συμπεριλαμβανομένης και της πτώσης
τους.

12.3 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα εκδοθεί θα διατηρείται στα καθορισμένα ποσά και
όρια κατά των ευθυνών που αναφέρονται στο παρόν τεύχος. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της ΟΣΕ ΑΕ, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να μεταβληθεί και/ ή καμία
μείωση στα όρια ή στην κάλυψη δεν είναι δυνατή (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι
αποτέλεσμα επεκτάσεων) ούτε αυξήσεις σε απαλλαγές (εκπεστέα ποσά), ή σε εξαιρέσεις ούτε
άλλη ουσιώδης μεταβολή θα πραγματοποιείται.
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12.4 Τα υπό όρια των καλύψεων συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
και δεν το προσαυξάνουν.
12.5 Οι προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει να είναι σαφείς, να αφορούν το
σύνολο των καλύψεων της παρούσας και το σύνολο των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και να μην
τελούν υπό αιρέσεις.
12.6 Θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο των Προγραμμάτων Ασφάλισης, όχι
όμως προσφορές που αφορούν μέρος των καλύψεων που αναφέρονται σε αυτά.
13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό , υποχρεούνται να
αναφέρουν
αριθμητικώς
και ολογράφως το συνολικό ετήσιο μικτό ασφάλιστρο
(συμπεριλαμβανομένων
όλων των νομικών επιβαρύνσεων). Επίσης θα αναφέρουν τον
συντελεστή
ασφαλίστρου
επί τοις χιλίοις για το σύνολο των παραπάνω
κινδύνων
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων).
Προσφορές που δεν θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14. ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
14.1 Η ισχύς της ασφάλισης άρχεται από την ημερομηνία που θα ορίζεται με την αναγγελία της
σύμβασης της ανάθεσης στην ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία από τον ΟΣΕ. Η διάρκειά της
ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης από τον ΟΣΕ για ένα (1) έτος ακόμη χωρίς αλλαγή
του οικονομικού αντικειμένου.
14.2 Επίσης ο ΟΣΕ επιφυλάσσει σ’ αυτόν το δικαίωμα διακοπής καθ’ οιονδήποτε στιγμή, της
ασφάλισης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση εφ’ όσον ειδικοί λόγοι συντρέχουν.
14.3 Ο ΟΣΕ επιφυλάσσει σ’ αυτόν το δικαίωμα επιλογής ενός ή και περισσοτέρων από τους
αναγραφόμενους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης του έργου που καθορίζεται
στην προσφορά του και κατ’ επέκταση στην σύμβαση.
Αν η ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιηθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και του
χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5 % επί της συμβατικής αξίας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 207 και 209 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας
του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων του αναθέτοντα φορέα ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412
του 2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
συνοπτικού διαγωνισμού.
Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο
του ΟΣΕ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (ενστάσεις προσφυγές- ασφαλιστικά μέτρα).
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ
επ’ αυτού).
ΑΡΘΡΟ 19.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ
www.ose.gr.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΟΣΕ έχει την δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της
εφόσον :
α. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337,
β. εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 305,
γ. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 21.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως
σε αυτή ειδικότερα ορίζεται.
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Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου
παράδοσης και πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ.
Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην §
1β, του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 22.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
22.1.
Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του
Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
22.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 11:00 – 13:30, Καρόλου 1-3, 2ος
όροφος, Γραφείο 224 . κ. Ανδρέα Παπουτσάκη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις
σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή
στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.
4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
στ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος στο
οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.
ζ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις
υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών
εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή
στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.
4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του,
στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ
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