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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση),
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:


του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του
Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016,



της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, της
οποίας το σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη
σύμβασης με αντικείμενο την «Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.
και θυγατρικών» για χρονικό διάστημα δύο ετών, από 01.01.2019 έως 31.12.2020.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει του ασφαλίστρου των κυρίως ασφαλισμένων.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε
18.000.000. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Άρθρο 1
Αρμόδια Υπηρεσία για το
αποσφράγισης προσφορών
1.1

Διαγωνισμό

-

Τόπος,

χρόνος

υποβολής

€

και

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι
η Διεύθυνση Υλικού και
Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο
2105270800.
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ν. Μάρκου και κα. Α. Τσονοπούλου με
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
στις
διευθύνσεις
n.markou@dei.com.gr
και
a.tsonopoulou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 2105225166).

1.2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.2.1

στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3
καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η έναρξη της
παραλαβής προσφορών από την παραπάνω Επιτροπή θα γίνει 15 λεπτά πριν
από την προαναφερθείσα προθεσμία.
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1.2.2

στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό
Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική
προθεσμία υποβολής των προσφορών.

1.2.3

ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της
ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη
του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.
Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν
σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από
την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών της επόμενης
παραγράφου.

1.3

Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Γραφείο 208,
οδός Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος, στις 11.10.2018 και ώρα 10:00 π.μ
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η
Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

1.4

Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα
και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την προσφορά και επίσης:
Προσφορά για το Διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης ΔΥΠ 52118037
Αντικείμενο:
«Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των
θυγατρικών της»

Άρθρο 2
Συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη
σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης

χαρακτηριστικά

του

αντικειμένου

της

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ
Α.Ε. και των Θυγατρικών της εταιρειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. (συνολικά 17.556 άτομα) σε ομαδικό
πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 01.01.2019 έως 31.12.2020.
Μετά τη λήξη 2ετίας, οι ως άνω εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ διατηρούν το δικαίωμα
ανανέωσης της ισχύος του προγράμματος για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής
συμφωνίας με τον Ανάδοχο για το κόστος ασφάλισης. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
την προσφορά του για ανανέωση της κάλυψης για ένα ακόμα έτος, 3 μήνες πριν από τη
λήξη της διετίας και σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία οφείλει να παρατείνει την
κάλυψη για 3 ακόμη μήνες μετά τη λήξη της διετίας με τους ίδιους όρους και κόστος.
Οι όροι και οι καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνονται στα Τεύχη 3 & 4 της
παρούσας διακήρυξης.
Η τιμή που θα προσφερθεί θα είναι ενιαία για το ανθρώπινο δυναμικό όλων των εταιρειών.
Επιπλέον
οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ορίσουν με την προσφορά τους τιμή
ασφαλίστρου για εξαρτώμενα μέλη
καθώς και τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια
συνταξιοδοτούμενων. Τα ανώτατα όρια των υπόψη ασφαλίστρων ορίζεται ως ποσοστό της
τιμής ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλιζόμενου και αναφέρονται στο Άρθρο 2, παρ. 2.7
του Τεύχους 2 της παρούσας Διακήρυξης. Οι τιμές αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την
αξιολόγηση των προσφορών.
Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα κληθεί να
υπογράψει ασφαλιστήρια συμβόλαια για το προσωπικό της κάθε εταιρείας χωριστά.
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Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
3.1

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν ασφαλιστικές
εταιρίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών, με τη μορφή συμμετοχής
συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4
του Ν. 2496/1997 οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε) ή ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί με τη
νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει τη
ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή
την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη
ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με
την Ε.Ε.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στη Διαδικασία επιλογής μεμονωμένα ή ως
μέλος μιας και μόνο σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών. Δεν γίνονται δεκτές
προσφορές που υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών
και μεσίτες ασφαλίσεων.

3.2

Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης
να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
3.2.Α

Καταλληλότητα
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη
χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική ιδιότητα σχετική με το
αντικείμενο της σύμβασης.

3.2.Β

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
3.2.Β.1 Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της χωριστά, κύκλο
εργασιών (ολικά ασφάλιστρα) ομαδικών ασφαλίσεων το 2017 τουλάχιστον
15.000.000€.
3.2.Β.2 Να εμφανίζουν σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου, το ίδιο
και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της χωριστά,
καθαρά κέρδη προ φόρων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017.
3.2.Β.3 Να εμφανίζουν σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου, το ίδιο
και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της χωριστά,
καθαρή θέση κατά τα οικονομικά έτη 2015, 2016 και 2017 τουλάχιστον
50.000.000€.
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία τα οποία αναφέρονται στην παρ.
6.3.1 του τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες διαγωνισμού»
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3.2.Γ

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απαιτούμενη εμπειρία
Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία σε ομαδικές ασφαλίσεις
προσωπικού εταιρειών,
 με σύνολο ασφαλιζομένων ατόμων ομαδικών ασφαλίσεων (κυρίως
ασφαλισμένοι και εξαρτώμενα μέλη) την 31.12.2017 τουλάχιστον
40.000,
 με τουλάχιστον ένα (1) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο άνω
ασφαλιζόμενων ατόμων σε ισχύ την 31.12.2017.

των 4.000

 επιπλέον του ανωτέρω, τουλάχιστον τρία (3) ασφαλιστήρια άνω των
1.000 ασφαλιζομένων έκαστο, σε ισχύ την 31.12.2017
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας,
οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της
προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ισχύς του και ο αριθμός των
ασφαλιζομένων.
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της
ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα
απορριφθεί.
3.3

Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στο
διαγωνιζόμενο χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή
κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται:
α.

στο μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση και
υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι, όπου στο ΕΕΕΣ
αναφέρεται «τελεσίδικη απόφαση» δικαστική, εννοείται «αμετάκλητη απόφαση»
σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως το τελευταίο ισχύει και
εφαρμόζεται, από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 305 παρ. 1 του ιδίου νόμου.

β.

στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016

γ.

καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279).

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β και στην τελευταία
παράγραφο του άρθρου 8.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης.
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3.4

Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του
ενός προσφέροντες
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων που
υποβάλλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται
της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό
σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας
νόθευση του ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες
της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη
συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και
το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής
της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

3.5

Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική,
τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται
στις παραπάνω αντίστοιχες
παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την
ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις
απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά
μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του
προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης
μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς
και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς
και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη
στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα από τον παρέχοντα τη στήριξη, τα ακόλουθα:
 Στο Φάκελο Α:
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα
- Το ΕΕΕΣ
 Στο Φάκελο Β:
- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.
Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση
κριτηρίων που σχετίζονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
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επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων ή όμοιων υπηρεσιών, οι παρέχοντες τη
στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις
συγκεκριμένες ικανότητες. Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την
ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι
αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες τεχνικά λύσεις
4.1 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
4.2 Εμπορικές αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους
αντίστοιχους όρους και απαιτήσεις της.
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Άρθρο 5
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων,
η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης
και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της
σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει
να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα
μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον
ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε
για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου
αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα
απαίτηση.
Άρθρο 6
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού
6.1

Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της
Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297
του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης:
https://eprocurement.dei.gr  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  ΔΥΠ
52118037 όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στοιχεία που αφορούν τη
σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού ανά εταιρεία και φύλο, τη διάκριση μεταξύ
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και το μέσο όρο ηλικίας θα
παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τη ΔΕΗ Α.Ε. /Διεύθυνση Υλικού
και Προμηθειών, Στουρνάρη 55, 2oςόροφος, Αθήνα (κα Α. Τσονοπούλου) με την
υπογραφή σχετικής δήλωσης εμπιστευτικότητας.

6.2

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως
παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το
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περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των
ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του
Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της
Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει
παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη
και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.
6.3

Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική
Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά
με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Αντικείμενο: Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης
1.1

Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:
1. Πρόσκληση
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων:
- Παράρτημα Ι:
Έντυπα οικονομικής
- Παράρτημα ΙΙ:
Πίνακας
Κατανομής
Τιμήματος
(Σε
περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης)
3.Πρόγραμμα καλύψεων ομαδικού ασφαλιστηρίου-Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου
4. Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου
5. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:
α. Δηλώσεις νομιμοποίησης:
α1. προσφέροντος και
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη
β. Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς
γ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις
ε. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
στ.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1.2

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος
των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο
ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη
σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς

2.1

Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 18.000.000,00
Ευρώ
Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

2.2

Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν στην προσφορά τους,
ολογράφως και αριθμητικώς την προσφερόμενη τιμή ανά άτομο καθώς και
αριθμητικώς το συνολικό ποσό του τιμήματος των υπηρεσιών, όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στη Διακήρυξη και στις προσφορές τους. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών,
περιλαμβάνοντας (όχι περιοριστικά) όλους τους άμεσους και έμμεσους φόρους,
τέλη, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται με την παροχή των
υπηρεσιών από τον προσφέροντα ή επιβάλλονται από το νόμο καθώς και το φόρο
ασφαλίστρων.
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06%
(άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
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2.3

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά ως προς τη μορφή
και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη Διακήρυξη έντυπα οικονομικής
προσφοράς χωρίς σχόλια, όρους και προϋποθέσεις.
Η συμπλήρωση των
οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα πρέπει απαραίτητα να γίνει με
ευκρίνεια.

2.4

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η
προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων
προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων
τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο
νόμισμα.

2.5

Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

2.6

Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα
απορρίπτονται.

2.7

Οι διαγωνιζόμενοι στην οικονομική προσφορά τους θα δηλώσουν, πέραν του
ασφαλίστρου των κυρίως ασφαλισμένων βάσει του οποίου θα γίνει η αξιολόγηση
των προσφορών,
 τιμή ασφαλίστρου για τα εξαρτώμενα μέλη
Η τιμή ανά εξαρτώμενο μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% της τιμής
ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλιζομένου, ενώ στην περίπτωση δύο ή
περισσοτέρων εξαρτωμένων θα είναι ενιαία και
δεν μπορεί να υπερβαίνει το
130% της τιμής ασφαλίστρου του κυρίως ασφαλιζομένου.
 τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια των συνταξιοδοτουμένων
Το ανώτατο όριο της τιμής για ατομικά ασφαλιστήρια των συνταξιοδοτουμένων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 110% της τιμής του κυρίως ασφαλιζόμενου.
Στην περίπτωση που οι τιμές ασφαλίστρου των εξαρτώμενων μελών και ατομικών
ασφαλιστήριων συνταξιοδοτουμένων υπερβαίνουν τα ως άνω ανώτατα όρια, οι
προσφορές θα απορίπτονται.

2.8

Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη είναι τα
εξής:
α. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
β. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (για συμπλήρωση σε περίπτωση συμπράξεων)

Άρθρο 3
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
3.1

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών.
Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η
προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της
ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να
τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε
αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν ανάθεση της υλοποίησης της
σύμβασης.
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Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την παράταση
της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή,
κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του
παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξεως αυτής, ο
προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη
αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του
εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση
με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), πριν από την
αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της.
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής (ΕΕΣ).
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι η
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με
υπαιτιότητα του υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της προθεσμίας
υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ.
3.2

Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί
μπορούν να επιστραφούν επί αποδείξει στους διαγωνιζόμενους και μετά από σχετικό
αίτημά τους.
Αν δεν ζητηθεί από τους διαγωνιζόμενους η επιστροφή τους και παραμείνουν στην
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση
του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη νέα
ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης των προσφορών εκ νέου τυχόν δηλώσεις,
δικαιολογητικά και στοιχεία των οποίων η ισχύς δεν επαρκεί μέχρι τη νέα ως άνω
ημερομηνία.
Άρθρο 4
Εγγύηση Συμμετοχής

4.1

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα
εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί
από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα της
αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα,
που λειτουργούν νόμιμα, είναι εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων
και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα εγκατάστασης νομοθεσία, αυτό το
δικαίωμα.
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Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
4.2

Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των € 360.000
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου
να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη. Σε
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών
προσώπων η/οι ΕΕΣ θα εκδίδεται/ονται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης.

4.3

Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο
από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω
παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους τους
προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση
συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης του αντικειμένου κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση
παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση της
ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης ισχύος της από
τον εκδότη αυτής.

4.4

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ
της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη
της, αν:
α.
β.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού
οριστικά μη αποδεκτή.
Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει την
ισχύ της.

4.5

Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή τους
κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο διαγωνισμό δύναται να επιστραφεί σε κάθε
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη
ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη
προσφέρων.

4.6

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία,
β. γνωστοποίησης,
κατά
τη
διάρκεια
της
διαγωνιστικής
διαδικασίας,
προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, για
διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας προθεσμίας
ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους,
γ. αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς
του και
δ. άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη.
Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος,
γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.
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Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Στοιχεία
5.1

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό θα
είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των
προσφορών και θα υποβληθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να είναι
συνταγμένα στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
Tα τεχνικά στοιχεία των παραγράφων 6.3.1 έως 6.3.3 μπορούν να υποβληθούν στην
αγγλική γλώσσα.

5.2

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

5.3

Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που
περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται
από το Διαγωνισμό.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο προσφοράς

6.1

Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς
6.1.1 Γενικές απαιτήσεις
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Φάκελοι- Περιεχόμενα
Κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε
κλειστό φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται
"ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται
ο τίτλος του αντικειμένου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία
του προσφέροντος, η επαγγελματική του διεύθυνση, όνομα και
τηλέφωνο αρμοδίου επικοινωνίας.
Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις άλλους Φακέλους/
Συσκευασίες με τα διακριτικά Α, Β και Γ. Οι Φάκελοι/ Συσκευασίες Α
και Β θα είναι κλειστοί και ο Φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά) θα
είναι σφραγισμένος.
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την
αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου.
Επισημαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία
προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του
παρόντος Άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι προσφέροντες.
Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα έντυπο πρωτότυπο και δύο όμοια
ψηφιακά σε μη επεξεργάσιμη μορφή.
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια
κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο
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εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρακάτω παράγραφο 6.2.2.
Η
σύμπραξη/ένωση
οικονομικών
φορέων
υποβάλλει
κοινή
προσφορά,
η
οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά,
είτε
από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα κάθε μέλους της, είτε από
κοινό εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο.
Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται
ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν,
εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.
Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής,
υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές στο κείμενο,
κενά και συγκοπές που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του
προσφέροντα.
Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο.
Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική
ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου
προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της
προσφοράς.
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο
ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη
στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να
τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο του σχετικού φακέλου της
προσφοράς. Ο ειδικός υποφάκελος θα φέρει τη σήμανση
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στον
αντίστοιχο Φάκελο της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται, πέραν
των λοιπών εγγράφων και του υπόψη υποφακέλου, και έγγραφο του
διαγωνιζόμενου με το οποίο θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία
της προσφοράς που περιέχονται στον υποφάκελο, με ρητή αναφορά
στις επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως
εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από
τις αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016.
6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων
ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε
συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για
συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα
μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία
υπογραφής τους θα μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή
ανακριβή δικαιολογητικά
Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας:
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• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των
δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την
Επιχείρηση,
• διαπιστωθεί ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή της
υλοποίησης της Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς
δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών
εγγράφων,
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως,
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από
μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις
Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους
της Διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και
Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές
Αποκλίσεις.
Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα
απορριφθεί.
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
6.2

Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Α
Α.

Περιεχόμενα Φακέλου Α
Ο Φάκελος Α θα περιέχει:

6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4
του παρόντος Τεύχους.
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.

ισχύος προσφοράς
το Υπόδειγμα που

6.2.4 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Το ΕΕΕΣ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
που μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
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Η σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας
ESPD
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Η ΔΕΗ έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ
προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του παρόντα
Διαγωνισμού και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML
και PDF. Τα αρχεία αυτά αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού της
παρούσας Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ αμέσως μετά την απόδοση
του οριστικού αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες δύνανται
να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να συντάξουν το ΕΕΕΣ.
Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω αρχείο
και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του. Μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και επιλέγει: οικονομικός
φορέας  εισαγωγή ΕΕΕΣ  αναζήτηση  επιλογή και επισύναψη αρχείου
.XML. Εν συνεχεία συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και παράγει/εκτυπώνει
την απάντησή του σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί
στο Φάκελο Α της προσφορά του υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του προσφέροντος (Μέρος VI αυτού).
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΣ με συμπληρωμένα τα
Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VI, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη. Τα επιμέρους πεδία
των προαναφερθέντων μερών που πρέπει να συμπληρωθούν καθορίζονται
στο συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα ΕΕΕΣ. Η τυχόν
συμπλήρωση επιπλέον πεδίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς.
6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως
6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο
4.1 αυτής θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και ότι η προσφορά
υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να
ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης αυτής.
Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους.
Σε
περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται
ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης παραγράφου.
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την
υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται
έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και
την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και
σε ολόκληρο.
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:
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α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη,
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.
β. Το ΕΕΕΣ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με το μέρος ΙΙ.Γ αυτού.
Β.

Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος των
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις
και στο ΕΕΕΣ, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται
παρακάτω:
Ι.

Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου
6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου, αντίστοιχα ΦΕΚ) και αποδεικτικό
(πιστοποιητικό/βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο
μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν υπάρχει σε βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει της σχετικής ενωσιακής
νομοθεσίας που αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 13 έως 18
του ΕΕΕΣ, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του
οικονομικού φορέα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β. διαφθορά, δωροδοκία,
γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο
πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’
48),
δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,
ε. νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια της ενωσιακής
νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166),
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στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την
έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία
στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215).
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό
αφορά ιδίως:
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή
Ι.Κ.Ε.,
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη
του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους
εκπροσώπους του και
iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
α. Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο
συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
β. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο
μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση
από τους διαγωνιζόμενους για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά
δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων, ισχύει η δέσμευση της
παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.
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V.

Αποδεικτικά που σχετίζονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005

Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες
εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι:
V.1 Η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου
(άρθρο 8 παρ.4 του ν.3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία
προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι
ονομαστικές και
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 2533/97). Σε περίπτωση που
μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%
απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές
στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες
αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε.
που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό
εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες
συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με
ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει
να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3
του ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του ν. 3414/2005).
Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν.
3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του
άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες,
ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες
εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση
των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου.
Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών
κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται
δήλωση του υποψηφίου.
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται
υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία
υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΗ έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε.
Σε
περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση
μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η δε ΔΕΗ δε διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στη ΔΕΗ
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να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την
προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά ή μη
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε
βάρος της εταιρείας.
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.
V.2 να πληρούν την απαίτηση ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4
παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του
από το ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες).
Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής προσκομίζεται σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών
ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο, ειδικά για το σκοπό αυτό από το
διοικητικό
συμβούλιο
αυτών,
πρόσωπο
(προσκομίζοντας
επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία
δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του
άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες
εταιρείες.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων II
έως V δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση,
με Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του
υποψηφίου Αναδόχου οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση
ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Συμμετοχής.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
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στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον
παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.
6.3

Περιεχόμενα Φακέλου Β (τεχνική προσφορά)
Ο Φάκελος Β θα περιέχει:
6.3.1 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
α. Τους
δημοσιευμένους
ετήσιους
Ισολογισμούς
(Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2015, 2016, 2017).
Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις
αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της
Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη
μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη).
Εάν ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να
συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
- δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές
καταστάσεις και
- ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά
διαστήματα.
β. Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται
οι Προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους.
6.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
α. Αποδεικτικά εμπειρίας
Υπεύθυνη δήλωση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ. 3.2.Γ του Τεύχους 1 της παρούσας διακήρυξης. Στην υπόψη δήλωση
θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο αριθμός κάθε ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, το σύνολο των ασφαλιζομένων ατόμων και η ισχύς του.
β. Άδεια Λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για τις
Ελληνικές Εταιρείες ή Άδεια Λειτουργίας από την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή,
της χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση, για τις αλλοδαπές εταιρείες.
6.3.3 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του Τεύχους 1 της Διακήρυξης,
στην
περίπτωση
κατά
την
οποία
ο
προσφέρων
επικαλείται
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.

6.4

Περιεχόμενα Φακέλου Γ (Οικονομική Προσφορά)
Ο Φάκελος Γ θα περιέχει:
6.4.1 Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένα ως προς τη
μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη διακήρυξη
υποδείγματα.
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Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη
πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι,
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο Τίμημα.
6.4.2 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).
Άρθρο 7
Παραλαβή, Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών
7.1

Παραλαβή προσφορών
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει την οριζόμενη στην παράγραφο 1.3 του
τεύχους 1 της Διακήρυξης ημερομηνία, ώρα και τόπο από αρμόδια Επιτροπή που θα
συστήσει η ΔΕΗ.
Προσφορές που θα έχουν υποβληθεί από το διαγωνιζόμενο ή εκπρόσωπό του ή
ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων, πριν από τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 του τεύχους 1
της Διακήρυξης, θα φυλάσσονται σε αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ, από όπου θα
παραλαμβάνονται από την παραπάνω Επιτροπή και θα αποσφραγίζονται.

7.2

Παρουσία εκπροσώπων διαγωνιζομένων
Φακέλων των προσφορών

κατά

τις

αποσφραγίσεις

των

Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου σε περίπτωση Ανώνυμων Εταιρειών ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν
δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της
προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον Φάκελο της
προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να
παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον
για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται
να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του.
Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων φακέλων των προσφορών κάθε επόμενης
φάσης του διαγωνισμού δύνανται να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι, κατά τα ως
άνω, των προσφερόντων που οι προσφορές τους δεν έχουν απορριφθεί.
7.3

Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και καταγράφει την
επωνυμία τους σε Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών. Με την εκπνοή της ώρας
λήξης παραλαβής Προσφορών, η Επιτροπή παραλαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο
τις Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο παραπάνω
Πρακτικό τα ονόματα των αντίστοιχων Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει
περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των Προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή:
α. Ανοίγει το Φάκελο/Συσκευασία κάθε προσφοράς και πιστοποιεί ότι περιέχει τους
Φακέλους Α, Β και Γ. Εάν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τρεις Φακέλους, τότε δεν
γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή μονογράφει τους
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φακέλους/συσκευασίες και ειδικότερα στο σφραγισμένο Φάκελο Γ της προσφοράς
στα σημεία σφραγίσματός του.
β. Ανοίγει το Φάκελο Α και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον
Πίνακα Περιεχομένων που έχει συντάξει ο προσφέρων.
γ. Ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους καθώς και όποιο
άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί, εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία
ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως
«Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 του
παρόντος τεύχους.
δ. Επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό έγγραφο ή στοιχείο
προσφορών το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
ε. Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων
των προσφορών η διαδικασία του ανοίγματος και της δυνατότητας πρόσβασης των
διαγωνιζομένων στα τυπικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται.
7.4

Τυπική Αξιολόγηση προσφορών
7.4.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την
ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την
παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο
Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη
Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην
παράγραφο 5.3 του παρόντος Τεύχους.
7.4.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί
να καλεί τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του
ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη χωρίς τη συναίνεση του διαγωνιζομένου από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν με έντυπη ή ψηφιακή
(e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί
από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις
Δηλώσεις νομιμοποίησης προσφέροντος, αποδοχής όρων και ισχύος
προσφορών, το ΕΕΕΣ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου
για
ύπαρξη
εμπιστευτικών
στοιχείων,
καθώς
και
σε
περίπτωση
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της
ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται.
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων δεν είναι αποδεκτή.
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί
με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις
της Διακήρυξης.
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο
στη Διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις
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/ διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η
εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός
της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του
εκδότη, που ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του.
7.4.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει,
στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες Προσφορές θα πρέπει να
αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των
απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των
στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.
7.4.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει στους
προσφέροντες τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα
διαδικασία, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς.
Στους τυχόν απορριφθέντες γνωστοποιούνται, το συντομότερο δυνατόν, με
έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), οι λόγοι
απόρριψης.
Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου για παροχή
σχετικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που
αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα
αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου.
7.5

Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
Κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε από την Επιτροπή, καλείται από την Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό να παραλάβει, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο,
κλειστούς/σφραγισμένους όπως υποβλήθηκαν, το Φάκελο Β, το Φάκελο Γ της
προσφοράς του, καθώς και την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. Επίσης,
μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και πριν από τη
λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων δηλώσει εγγράφως στην
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής
προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι Φάκελοι Β
και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στο διαγωνισμό θα επιστραφούν στον
προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί των προσφυγών
και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. Τα στοιχεία του Φακέλου Α, πλην των
Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά
την κρίση της.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να παραλάβει
την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής στον εκδότη αυτής.

7.6

Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων
Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση:
7.6.1 Ανοίγει τους Φακέλους Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί.
Ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που
έχει συντάξει ο Προσφέρων.
7.6.2 Ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους
εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει
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στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3.
Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό
έγγραφο ή στοιχείο προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων
των προσφορών η διαδικασία της αποσφράγισης και της δυνατότητας πρόσβασης κάθε
διαγωνιζόμενου στα τεχνικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται.
Άρθρο 8
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
8.1

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια:
- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών στοιχείων προσφορών
και κριτηρίων ανάθεσης
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών
8.1.2 Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες
Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:
α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να
επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και
υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά
περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων
διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν
να θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να
έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει
υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να
συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.
β. Ενημερώνει κάθε διαγωνιζόμενο που η προσφορά του κρίθηκε μη
αποδεκτή σε κάθε φάση της αξιολόγησης των προσφορών με πλήρη
αιτιολόγηση της κρίσης της.
Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία για το ποιοί διαγωνιζόμενοι έγιναν
αποδεκτοί και θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.
Σε περίπτωση δε υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου σχετικά με τα
αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης
του διαγωνισμού, η γνωστοποίησή τους γίνεται το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
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8.2

Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές
απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση
όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β,
προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να
υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα.

8.3

Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης
Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,
αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας
την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ενημερώνει τους προσφέροντες σύμφωνα με
τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.2.γ.
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων ή σε
περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί αυτών, ειδοποιείται ο
διαγωνιζόμενος να παραλάβει επί αποδείξει σφραγισμένο το Φάκελο Γ.
Εάν ο προσφέρων δεν παραλάβει την οικονομική προσφορά του εντός τριών (3)
μηνών, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ
διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής.

8.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων
Αξιολόγηση

-

8.4.1 Η αρμόδια Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τους προσφέροντες, που οι
προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην
αποσφράγιση του Φακέλου Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης αυτού.
Ακολούθως, στον καθορισμένο χρόνο, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι προσφέροντες υπέβαλαν με το
Φάκελο Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με
την παράγραφο 6.4 του παρόντος τεύχους.
8.4.2 Ανακοινώνει τα βασικά, κατά την κρίση της, οικονομικά στοιχεία των
προσφορών στους παρευρισκομένους.
Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει, κάθε μη χαρακτηρισθέν σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 ως εμπιστευτικό έγγραφο ή
οικονομικό στοιχείο των προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί.
Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο.
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών,
την ανακοίνωση των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν
ζητηθέντων εγγράφων και στοιχείων αυτών, η διαδικασία της αποσφράγισης
και της δυνατότητας πρόσβασης των συμμετεχόντων στα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών των υπολοίπων διαγωνιζομένων ολοκληρώνεται.
8.4.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από
τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους των τευχών της Διακήρυξης, για
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όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Φάκελο Γ της προσφοράς. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί
οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη προσφέροντα
την οριστική απόρριψη της προσφοράς του.
8.4.4 Στη συνέχεια:
- Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους,
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους.
- Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών και ως προς
το οικονομικό τους μέρος προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί
στη Διακήρυξη και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.
- Συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας.
8.4.5 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας
θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση διενεργείται μετά από
σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων αυτών που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές, εφόσον το επιθυμούν.
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν
από τον προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και
δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.
8.5

Αποδεικτικά νομιμοποίησης
μειοδότη/των

και

μη

συνδρομής

λόγων

αποκλεισμού

Μετά τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προσκαλείται ο προσφέρων για
τον οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά
μέγιστο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν με
έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), να προσκομίσει τα
αποδεικτικά της παραγράφου 6.2.Β του παρόντος τεύχους.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται
για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των
έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που
διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι
τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α)
β)
γ)
δ)

Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα
Η περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και μη
αποκλεισμού»
Ο αριθμός Διαγωνισμού και η ημερομηνία διενέργειας του
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού

συνδρομής

λόγων

Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υπόψη
δικαιολογητικών. Εάν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται η δυνατότητα στο μειοδότη να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε
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αυτόν σχετικής ειδοποίησης με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία (fax). Η ΔΕΗ δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά
μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.
Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών
στοιχείων, τότε προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή
προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση
(θέαση) αυτών εφόσον το επιθυμούν.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν
υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο
αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 6.1.1.5 του παρόντος τεύχους. Στις περιπτώσεις αυτές ζητείται από
το συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει των ειδικών κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης να
προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν
υποβάλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
κατακύρωσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1.1.5 του
παρόντος τεύχους και ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Άρθρο 9
Προσφυγές Προσφερόντων
Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ
της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που
αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ
39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 10
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
Αναγγελία Ανάθεσης
10.1 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπως διαμορφώθηκε βάσει των προβλεπομένων
στο άρθρο 8 του παρόντος, τίθεται υπόψη του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης
για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν
βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται από το μειοδότη.
10.2 Η πιο πάνω απόφαση κατακύρωσης γνωστοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο και
αναγγέλλεται και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές
προσφορές.
Η ΔΕΗ ενημερώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν.
4412/2016, κατόπιν αιτήσεως προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο
με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα
σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15)
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο
όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την
οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα,
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό
εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη
σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

22

10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι
διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη
του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην
αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω
προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.
10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:
α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα:
10.6.1

να ματαιώσει το διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει
ότι:
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον
επηρεασμό του αποτελέσματος
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας
βίας

10.6.2

να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 11
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης

11.1

Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης
και της προσφοράς του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της
Επιχείρησης.

11.2

Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όσα εκ των
δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.2.Β του παρόντος τεύχους, έχει παρέλθει η ισχύς τους και, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την
υπογραφή της Σύμβασης.
Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον
φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας ελέγχου αυτών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για
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αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών.
11.3

Μετά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση των πιο
πάνω δικαιολογητικών, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της εντός
προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την
αποστολή της πρόσκλησης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά και δεκαπέντε (15)
ημερών από την αποστολή της με επιστολή.

11.4

Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να προχωρήσει σε
συζητήσεις με τους λοιπούς προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη
Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές
τους.
Άρθρο 12
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ

12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του
προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των
τευχών της Διακήρυξης.
12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Διακήρυξης.
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της
Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη του
διαγωνισμού.
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους
Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την
προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που
αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια
αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν
έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ
από τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται
ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς
όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να
παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.

Συνημμένα:
- Παραρτήματα Ι και ΙΙ

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ποσότητα
Α/Α

Περιγραφή
(άτομα)

1

Ομαδική
ασφάλιση
ανθρώπινου
δυναμικού της
ΔΕΗ Α.Ε. και
Θυγατρικών

Προσφερόμενες τιμές
μονάδας σε Ευρώ
Ολογράφως

Σύνολο (€)

Αριθμητικά

Αριθμητικά

17.556

Συνολικό Τίμημα Προσφοράς

Τιμή ασφαλίστρου για ένα εξαρτώμενο μέλος
κυρίως ασφαλιζόμενου), € …………………..

(δεν θα υπερβαίνει το 65% τιμής του

Ενιαία τιμή ασφαλίστρου για δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (δεν θα υπερβαίνει το
130% τιμής του κυρίως ασφαλιζόμενου), € …………………..
Τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτούμενων (δεν θα υπερβαίνει το 110% της
τιμής του κυρίως ασφαλιζόμενου) € …………………...

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :
ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς

Ολογράφως

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΠ 52118037
Ημερομηνία: 05.09.2018
Αντικείμενο:
Ομαδική
ασφάλιση
ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και
Θυγατρικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 5

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (1-7)
1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ

30.000 €

2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

80.000 €

3. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ

30.000 €

4. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

80.000 €

5. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

30.000 €

6. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

80.000 €

7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

3.000.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (8-18)
8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ

30.000 €

9. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΜΦΡΑΓΜΑ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΤΥΦΛΩΣΗ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

45.000 €

10. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΗ
ΔΙΚΛΙΝΟΥ

11. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

500 €

12. ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

700 €

13. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΠΠΥ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

90%

ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
14. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ
Η ΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΠΠΥ

80%
60%
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15. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

300 €

16. ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

250 €

17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

2.000 €

18. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ

60 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (1930)
19. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ

600 €

20. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ

80%

21. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤ
ΟΣ

22. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

60 €

23. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

100%

24. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ
ΕΟΠΠΥ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

100%

25. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΑΠΛΟ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

80%

26. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ
ΕΟΠΠΥ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

80%

27. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΑΠΛΟ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ

60%

28. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

60 €

29. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΟΡΙΟ
ΤΩΝ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

30. ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΟΡΙΟ
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ΤΩΝ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (31-32)
31. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΚΕΤΟΣ

700 €

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

1.000 €

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ)

300 €

32. ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ

10.000€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα εξαρτώμενα μέλη δεν καλύπτονται για τις καλύψεις 1 – 7
(απώλεια ζωής, ολική και μερική ανικανότητα).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Ο υπάλληλος επί της ζωής του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Ο υπάλληλος του Συμβαλλομένου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Υπάλληλος ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, εργάζεται σε βάση πλήρους
απασχόλησης, με σύμβαση αορίστου χρόνου και κατά την ημερομηνία έναρξης του
ασφαλιστηρίου δεν βρίσκεται σε ανικανότητα ή είναι νοσηλευόμενος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η χρονική περίοδος ασφάλισης από την έναρξη του ασφαλιστηρίου μέχρι το πέρας
των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών που ακολουθούν και στη συνέχεια είτε η περίοδος
των επομένων 12 μηνών που ενδεχομένως παραταθεί το ασφαλιστήριο, κατόπιν
συμφωνίας Εταιρείας και Συμβαλλομένου είτε η περίοδος των 3 μηνών κατά την
οποία θα διατηρηθούν σταθεροί οι όροι και το κόστος του λήγοντος
ασφαλιστηρίου.
ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η παρεχομένη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει παγκοσμίως και για όλο το 24ωρο.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Για υπαλλήλους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης
αναφέρονται στη μισθολογική κατάσταση του Συμβαλλομένου, οι παρεχόμενες
καλύψεις ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης.
Για υπαλλήλους που ανέλαβαν υπηρεσία στο Συμβαλλόμενο μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου, οι παρεχόμενες καλύψεις θα ισχύουν από την
επομένη της πρόσληψής τους.
Σε περίπτωση που υπάλληλος, κατά την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου,
βρίσκεται σε ανικανότητα ή νοσηλεύεται, οι παρεχόμενες καλύψεις θα ισχύουν από
την επομένη της λήξης της ανικανότητας ή νοσηλείας τους.
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Οι ασφαλιστικές καλύψεις λήγουν την ημερομηνία που επέρχεται η λύση της
σύμβασης εργασίας του υπαλλήλου και σε κάθε περίπτωση όταν το ασφαλιστήριο
καταγγελθεί είτε από το Συμβαλλόμενο είτε από την Εταιρεία.
Υπάλληλος που καθίσταται μόνιμα και ολικά ανίκανος για εργασία ή απουσιάζει με
άδεια ή είναι προσωρινά σε διαθεσιμότητα ή απασχολείται σε βάση μερικής
απασχόλησης εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλισμένος υπάλληλος πλήρους
απασχόλησης, μέχρι ο Συμβαλλόμενος να γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρεία ότι
διακόπτει την ασφάλισή του.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάθε Ασφαλισμένος μπορεί να δηλώσει γραπτά τον ή τους δικαιούχους αυτού, για
τις ασφαλιζόμενες παροχές σε περίπτωση θανάτου, συμπληρώνοντας και
υπογράφοντας το σχετικό έντυπο που χορηγείται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση
που ο Ασφαλισμένος παραλείψει να ορίσει δικαιούχους, η παροχή θα καταβληθεί
στους νόμιμους κληρονόμους του.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ
Με το θάνατο του Ασφαλισμένου οπουδήποτε στον κόσμο και από οποιαδήποτε
αιτία, κατά το χρόνο που αυτός ήταν ασφαλισμένος με το παρόν ασφαλιστήριο, θα
καταβληθεί στο δικαιούχο ή δικαιούχους του το ποσόν που καθορίζεται στον
Πίνακα Παροχών του παρόντος.
Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει την παροχή σε περίπτωση θανάτου λόγω
πολεμικού γεγονότος ή πολεμικών επιχειρήσεων (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε
όχι), λαϊκών ταραχών, επανάστασης ή στρατιωτικού πραξικοπήματος ή
σφετερισμού της εξουσίας, υπό τον όρο ότι ο θανών δεν ήταν επιστρατευμένος
και δεν έλαβε ενεργό μέρος στα ανωτέρω γεγονότα. Η κάλυψη θανάτου δεν
επεκτείνεται σε αεροπορικές πτήσεις, με εξαίρεση τα αεροπορικά ταξίδια που
πραγματοποιεί ο Ασφαλισμένος ως απλός επιβάτης αεροσκάφους που εκτελεί
νόμιμα αναγνωρισμένες τακτικές γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή πτήσεις
charter.
ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαια εξωτερικά αίτια, ανεξάρτητα από τη
θέληση του Ασφαλισμένου, που μπορεί να προκαλέσει Θάνατο, Μόνιμη
Ολική/Μερική Ανικανότητα, νοσοκομειακά ή ιατρικά έξοδα.
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Θεωρείται τυχαίο γεγονός που μπορεί να προκαλέσει θάνατο
ολική/μερική ανικανότητα σε περισσότερους από ένα Ασφαλισμένο.

ή

μόνιμη

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος η Εταιρεία υποχρεούται σε καταβολή
αποζημιώσεων και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης για κάθε παροχή, όπως αυτή
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Εάν το ποσόν αποζημιώσεων για το σύνολο των Ασφαλισμένων υπερβεί το
Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Ομαδικού Ατυχήματος, όπως αυτό ορίζεται στον
Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει για κάθε ένα
Ασφαλισμένο αναλογικά μειωμένο το ασφάλισμα, ώστε το σύνολο των
αποζημιώσεων να ισούται με το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Ομαδικού
Ατυχήματος.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που εμφανίζεται σε
Ασφαλισμένο μετά την έναρξη της ασφάλισης.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για
την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη
διάρκεια όλου του 24ώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο
ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται Νοσοκομεία τα αναπαυτήρια, τα
σανατόρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια
ιδρύματα, τα ιδρύματα για αλκοολικούς ή τοξικομανείς και οι νευρολογικές και
ψυχιατρικές κλινικές.
ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ
Θεωρείται μόνο το ποσόν που χρεώνει το Νοσοκομείο για δωμάτιο και τροφή του
νοσηλευομένου.
ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο Ασφαλισμένος στα έξοδα που θα
αποζημιωθούν.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Με το παρόν ασφαλιστήριο ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη του Υπαλλήλου
και συγκεκριμένα η/ο σύζυγος και τα τέκνα του μέχρις ηλικίας 18 ετών ή μέχρις
ηλικίας 28 ετών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές
στην Ελλάδα (Ανώτατες - Ανώτερες) ή στο εξωτερικό. Επίσης ασφαλίζονται και
τέκνα μέχρις ηλικίας 28 ετών εφόσον δεν εργάζονται και εξαρτώνται αποκλειστικά
από τον Υπάλληλο για τη συντήρησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα
εξαρτώμενα μέλη να διαμένουν στην Ελλάδα, εκτός εάν σπουδάζουν στο
εξωτερικό.
Με τον όρο ''τέκνο'' νοείται και το νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.
Για τα εξαρτώμενα μέλη δεν θα ισχύουν οι παροχές του Θανάτου, της Μόνιμης
Ολικής και της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όλες οι παροχές της ασφάλισης για τους Υπαλλήλους, εκτός της παροχής Μόνιμης
Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια, παύουν να ισχύουν όταν λήξει η εργασιακή
σχέση του Υπαλλήλου. Ειδικά η ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από
ασθένεια λήγει όταν λήξει η εργασιακή του σχέση ή όταν αυτός συμπληρώσει τα
65 έτη, όποιο εκ των δύο συμβεί ενωρίτερα.
Η ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών παύει σε κάθε περίπτωση με τη λήξη
ασφάλισης του Υπαλλήλου ή όταν η/ο σύζυγος συμπληρώσει τα 70 έτη ή όταν τα
τέκνα συμπληρώσουν τα 18 έτη ή τα 28 έτη όταν σπουδάζουν ή τα 28 έτη εάν
είναι άνεργα και εξαρτώνται για τη διαβίωσή τους αποκλειστικά από τον Υπάλληλο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Η Εταιρεία καταβάλλει την αποζημίωση για τις άμεσες και αποκλειστικές συνέπειες
του ατυχήματος, που είναι ανεξάρτητες από σωματικές ή παθολογικές καταστάσεις
που προϋπήρχαν.
Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωμάτων που προϋπήρχαν, η
αποζημίωση για Μόνιμη Ανικανότητα καταβάλλεται μόνο για τις άμεσες συνέπειες
του ατυχήματος, σαν να είχε προσβληθεί άτομο σωματικά ακέραιο, χωρίς να
ληφθεί υπ' όψιν η επιδείνωση των βλαβών που προέρχεται από τις προϋπάρχουσες
καταστάσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Η πληρωμή των αποζημιώσεων θα γίνεται εντός 7 εργασίμων ημερών, με την
προϋπόθεση κατάθεσης στην Εταιρεία των ανά περίπτωση απαιτουμένων
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση εξόδων εκτός Ελλάδος, η σχετική αποζημίωση
καταβάλλεται στην Ελλάδα σε ευρώ και υπολογίζεται με τη μέση τιμή του ξένου
νομίσματος την εβδομάδα που πραγματοποιούνται τα έξοδα, με βάση τις τιμές
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συναλλάγματος που αναγράφονται στο δελτίο τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας
της Ελλάδος της αντίστοιχης εβδομάδας.
Όλα τα δικαιολογητικά αποζημίωσης που αφορούν σε περίθαλψη εκτός Ελλάδος
(αποδείξεις, γνωματεύσεις, τιμολόγια κλπ) πρέπει, όταν υποβληθούν στην
Εταιρεία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας όπου
εκδόθηκαν και να είναι νόμιμα μεταφρασμένα.
Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζημίωσης παραμένουν στην Εταιρεία, η
οποία στο τέλος του ημερολογιακού έτους εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία, όπου
αναφέρεται το συνολικό ποσόν των εξόδων και το ποσόν που τελικά καταβλήθηκε
ως αποζημίωση.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη τα ατυχήματα που οφείλονται σε:
Πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, πολεμικά γεγονότα, εμφύλιο πόλεμο,
εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας.
Λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος δεν
συμμετείχε ενεργά σε αυτές.
Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από το μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα,
καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση
των ατομικών σωματίων.
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
Συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας με μηχανικά μέσα, καθώς και
στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές.
Άσκηση βαρέων αθλημάτων, όπως πυγμαχία, πάλη, ποδόσφαιρο
(επαγγελματικό και ημιεπαγγελματικό), ορειβασία, σπηλαιολογία, χρήση
αγωνιστικών ελκήθρων, κατάδυση με χρήση αναπνευστικής συσκευής.
Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνου ή άλλων εναερίων μέσων, εκτός εάν είναι
επιβάτης αεροσκάφους Αεροπορικής Εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και
εκτελεί τακτικές γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή πτήσεις charter.
Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες, καθώς και
οποιεσδήποτε επιπλοκές αυτών.
Συνέπειες από ατυχήματα που συμβαίνουν όταν ο Ασφαλισμένος βρίσκεται
σε επιληπτική κρίση, σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών ή/και
ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων, ψυχοφαρμάκων, καθώς και
συνέπειες από ατύχημα που συμβαίνει από συμμετοχή του Ασφαλισμένου
σε εγκληματικές και παράνομες ενέργειες.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Αποκλείονται από την ασφαλιστική κάλυψη οι κάτωθι περιπτώσεις.
Ψυχικές ασθένειες και νευρολογικές διαταραχές.
Έξοδα που αφορούν σε εγκυμοσύνη ή επιπλοκές αυτής, φυσιολογικό
τοκετό, καισαρική τομή, διακοπή κύησης, πέραν του επιδόματος που
προβλέπει ο Πίνακας Παροχών.
Θεραπείες και επεμβάσεις για εξάλειψη ή διόρθωση φυσικών ελαττωμάτων
και δυσμορφιών, εμφανών ή αφανών, που προϋπήρχαν της έναρξης της
Ασφάλισης.
Επεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν είναι
αναγκαίες μετά από ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται η πλαστική
αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή.
Θεραπείες, επεμβάσεις, προσθετικές εργασίες και ακτινογραφίες που
αφορούν στα δόντια και τα ούλα, εκτός εάν μετά από ατύχημα προκληθεί
βλάβη σε αυτά.
Οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών
συσκευών, τεχνητών μελών, γυαλιών, εξαρτημάτων και οργάνων που
χρησιμεύουν για θεραπευτικό σκοπό.
Οποιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση με διαθλαστική ανωμαλία των ματιών
(μυωπία, πρεσβυωπία, αστιγματισμός κλπ).

7

-

-

Εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο (check-up) της κατάστασης
της υγείας του Ασφαλισμένου.
Εμβολιασμοί.
Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο της ικανότητας για τεκνοποίηση ή
για θεραπεία της ανικανότητας.
Νοσογόνος Παχυσαρκία.
Ασθένειες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε μετασχηματισμό του ατομικού
πυρήνα, καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή
επιτάχυνση των ατομικών σωματίων.
Επιδημίες που προέρχονται από πόλεμο, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη
ηφαιστείου ή άλλες φυσικές καταστροφές μεγάλης έκτασης, από χρήση
ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρμάκων,
καθώς από κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος για το ίδιο περιστατικό, Ατυχήματος ή
Ασθένειας, έχει δικαίωμα αποζημίωσης και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο
ή ιδιωτικό, η Εταιρεία θα καταβάλει τη διαφορά του ποσού που καταβλήθηκε από
το φορέα και του συνολικού ποσού των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν,
εφόσον το ποσόν πληρωμής του άλλου φορέα καλύπτει τουλάχιστον τη συμμετοχή
του Ασφαλισμένου στα έξοδα. Εάν το ποσόν πληρωμής του άλλου φορέα είναι
μικρότερο του ποσού συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα, τότε η Εταιρεία
θα αποζημιώνει με το ποσοστό συμμετοχής της τη διαφορά μεταξύ του ποσού
πληρωμής του άλλου φορέα και του συνολικού ποσού των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
Για την είσπραξη αυτής της διαφοράς ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει
τη σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο αποζημιώθηκε.
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Εάν ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος, κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτού του Ασφαλιστηρίου και πριν από την 65η επέτειο των γενεθλίων του, η
Εταιρεία θα καταβάλει το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του
Ασφαλιστηρίου.
Ανικανότητα είναι η μόνιμη και ολική ανικανότητα που οφείλεται σε ασθένεια και
παρεμποδίζει τον Ασφαλισμένο να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, υπό την
προϋπόθεση ότι η ανικανότητα οφείλεται σε ασθένεια ανεξάρτητη από τη θέλησή
του και η οποία μπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειμενικό τρόπο.
Μετά την αναγνώριση της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να ισχύει η
ασφαλιστική κάλυψη.
Δεν καλύπτεται από την ασφάλιση ούτε καταβάλλεται αποζημίωση για Μόνιμη
Ολική Ανικανότητα από ασθένεια που προέρχεται από ασθένειες ή επιπλοκές
αυτών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης και βεβαιώνονται
στην απόφαση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να διαπιστώνει κατά
διαστήματα, όχι όμως συχνότερα από άπαξ του έτους, την κατάσταση υγείας του
Ασφαλισμένου.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Εάν ατύχημα επιφέρει το θάνατο Ασφαλισμένου εντός 365 ημερών από την
ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλει το ποσόν της αποζημίωσης
για θάνατο από ατύχημα που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του
Ασφαλιστηρίου.
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ / ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που ατύχημα προκαλέσει σε Ασφαλισμένο, εντός 365 ημερών από
την ημερομηνία επέλευσής του, οποιαδήποτε Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που δεν
του επιτρέπει να ασκήσει κάποια εργασία με αμοιβή ή κέρδος, η Εταιρεία θα
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καταβάλει εφάπαξ το ποσόν για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα που
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση που ατύχημα προκαλέσει σε Ασφαλισμένο, εντός 365 ημερών από
την επέλευσή του, μια από τις παρακάτω απώλειες, η Εταιρεία θα καταβάλει τα
παρακάτω ποσοστά στο ποσόν που προβλέπεται για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
από ατύχημα στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

ΔΕΞΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ

ενός από τα άνω άκρα

70%

60%

ενός χεριού η του πήχη

60%

50%

ενός από τα κάτω άκρα πάνω από το
γόνατο

60%

60%

από το γόνατο ή κάτω από αυτό

50%

50%

του ποδιού

40%

40%

του αντίχειρα

18%

16%

του δείκτη
του μικρού δακτύλου χεριού

14%

12%

12%

10%

του μέσου δακτύλου χεριού

8%

6%

του παράμεσου δακτύλου χεριού

8%

6%

του μεγάλου δακτύλου ποδιού

5%

5%

οποιουδήποτε άλλου δακτύλου ποδιού

3%

3%

25%

25%

100%

100%

ολική κώφωση από το ένα αυτί

10%

10%

ολική κώφωση από τα δύο αυτιά

40%

40%

της όρασης από το ένα μάτι
της όρασης από τα δύο μάτια

Η ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή
άκρου θεωρείται ως ανατομική απώλεια, επομένως ως μόνιμη ανικανότητα. Εάν
πρόκειται για μείωση της λειτουργικότητας, τα ανωτέρω ποσοστά θα μειώνονται
ανάλογα με τη μείωση της λειτουργικότητας.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά για απώλεια
άκρων αντιστρέφονται.
Για ανατομική ή λειτουργική ζημία σε περισσότερα όργανα ή άκρα, η αποζημίωση
καθορίζεται με άθροιση των ποσοστών κάθε ζημίας, με ανώτατο όριο το 100%. Η
αποζημίωση για ανατομική ή λειτουργική ζημία της φάλαγγας του αντίχειρα είναι
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ίση με το μισό ποσοστό της ολικής απώλειας του αντίστοιχου δακτύλου. Το ίδιο
ισχύει και για την ανατομική βλάβη της φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου του
ποδιού. Για τη βλάβη της φάλαγγας κάθε άλλου δακτύλου χεριού ή ποδιού, η
αποζημίωση ισούται με το 1/3 του αντίστοιχου ποσοστού. Η απώλεια κάθε
ονυχοφόρας φάλαγγας, εκτός αυτής του αντίχειρα, θεωρείται μόνιμη ανικανότητα
μόνο εάν γίνει πλήρης αποκοπή της.
Σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που δεν καθορίζεται ειδικά στον ανωτέρω
πίνακα, η αποζημίωση ορίζεται με βάση τη φυσική αναπηρία του Ασφαλισμένου, σε
σχέση με κάθε αποδοτική εργασία που μπορεί να εκτελεί ο Ασφαλιζόμενος, με τη
μόρφωση, την ειδίκευση ή την πείρα που διαθέτει.
Για Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα η Εταιρεία υποχρεούται να
καταβάλει αποζημίωση, αφού κριθεί ως μόνιμη αυτή η ανικανότητα, δηλαδή μετά
την αποθεραπεία ή την οριστικοποίησή της. Για παραπάνω από μία απώλεια η
αποζημίωση που καταβάλλεται δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του ποσού της
παροχής. Για ανατομική ζημία ή μείωση λειτουργικότητας οργάνου ή άκρου που
παρουσίασε βλάβη προ της ημερομηνίας έναρξης της Ασφάλισης τα ανωτέρω
ποσοστά μειώνονται ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας που προϋπήρξε.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ /
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Όταν ο Ασφαλισμένος, είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια, εισαχθεί σε
Νοσοκομείο ή Κλινική ή του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία
Νοσοκομείου ή κάνει έξοδα που αφορούν σε Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, η
Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα μέχρι το ανώτατο όριο παροχής για ατύχημα ή
ασθένεια, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου και
συγκεκριμένα για:
Έξοδα μέσα στο Νοσοκομείο
Δωμάτιο και Τροφή, αμοιβές ιατρών (χειρουργών και αναισθησιολόγων, βοηθών
κλπ), άνοιγμα χειρουργείου, φάρμακα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινολογικές
εξετάσεις, αμοιβές νοσοκόμων, μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο
Νοσοκομείο, μετάγγιση αίματος, απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες και έξοδα
φυσιοθεραπείας κατά την παραμονή στο Νοσοκομείο.
Δεν θεωρούνται δαπάνες νοσηλείας οι εξής:
Α. Δαπάνες για αγορά ή συντήρηση ή ενοικίαση μηχανημάτων ή άλλων τεχνικών
μέσων για την αντικατάσταση μελών ή την υποβοήθηση λειτουργιών του
ανθρωπίνου σώματος.
Β. Δαπάνες για χρήση τηλεφώνου, φαξ, τηλεόρασης.
Γ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα
Ιδρύματος (θεωρούνται εξωνοσοκομειακές).

εξωτερικά

ιατρεία

Νοσηλευτικού

Έξοδα εκτός Νοσοκομείου
Καλύπτονται οι αμοιβές εξειδικευμένων ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον
Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής όπου διαμένουν ή διατηρούν ιατρείο.
Καλύπτονται οι πάσης φύσεως διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αναλύσεις
αίματος ή ούρων, αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήματα,
τεστ κοπώσεως, ιστολογικές εξετάσεις) εφόσον πραγματοποιούνται με εντολή ενός
εκ των ανωτέρω αναφερομένων εξειδικευμένων ιατρών και στοχεύουν στη
διερεύνηση συγκεκριμένων ενδείξεων / παθήσεων.
Τα ίδιας μορφής έξοδα που πραγματοποιούνται με ή χωρίς εντολή ιατρού και τα
οποία εντάσσονται στον περιοδικό έλεγχο της γενικής κατάστασης της υγείας του
Ασφαλισμένου, χωρίς να υπάρχει κάποια συμπτωματολογία (π.χ. Παπ τεστ ή check
up) δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στις δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και
δεν αποζημιώνονται.
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Καλύπτονται έξοδα για αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων, βάσει κατάλληλης
συνταγής ενός εκ των ανωτέρω εξειδικευμένων ιατρών. Για να θεωρηθούν τα
έξοδα αυτά ως Εξωνοσοκομειακές δαπάνες πρέπει να συνοδεύονται από
κατάλληλη ιατρική γνωμάτευση και οι αποδείξεις αγοράς φαρμάκων να
αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε συγκεκριμένο φάρμακο που αγοράσθηκε και να
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα κουπόνια φαρμάκων.
Δεν καλύπτονται φάρμακα μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή μη φέροντα κουπόνια.
Καλύπτονται οι φυσιοθεραπείες εφόσον συνοδεύονται από παραπεμπτικό και
διάγνωση αρμοδίου ιατρού που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της θεραπείας.
Δεν καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με βελονισμό, οζονοθεραπεία,
ομοιοπαθητική, χειροπράκτη, ψυχολόγο, ψυχίατρο, μαθησιακές γλωσσικές και
λεκτικές ανωμαλίες και πάσης φύσεως εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες
προερχόμενες από ειδικότητες που δεν αναγνωρίζονται από το ισχύον νομικό
πλαίσιο.
Ανώτατο όριο παροχής
Το ανώτατο όριο παροχής ισχύει για κάθε Ασφαλισμένο για κάθε ασφαλιστικό έτος.
Δωμάτιο και Τροφή
Το ανώτατο ποσόν για Δωμάτιο και Τροφή ή η θέση νοσηλείας αναγράφεται στον
Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Εκπιπτόμενο ποσόν
Είναι το αρχικό ποσόν των συνολικών δαπανών που δικαιούται κάθε Ασφαλισμένος
εντός του ασφαλιστικού έτους, το οποίο καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο, πριν
καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση από αυτήν την παροχή. Το ποσόν αυτό
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Παροχές μητρότητας
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης Ασφαλισμένης καταβάλλονται
αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.

οι

παροχές

που

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σοβαρές Ασθένειες θεωρούνται:
1. Καρδιακή Προσβολή
Η νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός, ως αποτέλεσμα ελλιπούς αιμάτωσης της
αντίστοιχης περιοχής, η οποία πρέπει να βασίζεται σε όλα τα πιο κάτω:
- Ιστορικού τυπικού στηθαγχικού πόνου και
- Πρόσφατες και σχετικές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και/ή
- Αύξηση των καρδιακών
φυσιολογικές τιμές.

ενζύμων

πάνω

από

τις

τυπικές

εργαστηριακές

2. Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί Χειρουργική Επέμβαση (by-pass).
Είναι η νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (by-pass) για να διορθωθεί η
στένωση ή απόφραξη δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. Δεν θεωρούνται
Σοβαρές Ασθένειες η αγγειοπλαστική με μπαλόνι και η διόρθωση στένωσης ή
απόφραξης με laser.
3. Εγκεφαλικό Επεισόδιο
Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο δημιουργεί νευρολογικές συνέπειες,
που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες και προέρχονται είτε από έμφρακτο, είτε
από αιμορραγία, είτε από εμβολή από εξωκρανιακή αιτία, με συνέπεια όλων των
ανωτέρω τη μόνιμη παράλυση.
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4. Καρκίνος
Κάθε κακοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και
εξάπλωση των κακοήθων κυττάρων και τη διήθηση ιστών. Συμπεριλαμβάνεται η
νόσος Hodgin, πλην του πρώιμου σταδίου, η λευχαιμία και το κακόηθες μελάνωμα.
Δεν θεωρούνται Σοβαρές Ασθένειες το μη διηθητικό καρκίνωμα in situ, κάθε
καρκίνος του δέρματος και η λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
5. Νεφρική Ανεπάρκεια
Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης, ανεξαρτήτως αιτιολογίας και με την
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή έχει
υποστεί μεταμόσχευση νεφρού.
6. Τύφλωση
Η ολική, μόνιμη και οριστική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, η οποία
οφείλεται σε ασθένεια
7. Μεταμόσχευση Οργάνου
Η πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης επί του ασφαλισμένου για το σκοπό
της μεταμόσχευσης καρδιάς, πνεύμονα, συκωτιού, παγκρέατος, νεφρού με
μόσχευμα από άνθρωπο δότη.
8. Χρόνιες Ανίατες Νευρολογικές Ασθένειες
Οι Σοβαρές Ασθένειες δεν ισχύουν εφόσον ο Ασφαλισμένος πάσχει από το
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ / ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική, λόγω
ασθενείας ή ατυχήματος και δεν προσκομίσει έξοδα προς αποζημίωση, τότε η
Εταιρεία θα του καταβάλει ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα παραμονής του
στο Νοσοκομείο ή την Κλινική.
Το ποσόν της ημερήσιας αποζημίωσης και το ανώτατο όριο ημερών καταβολής
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Διαδοχικές περίοδοι νοσηλείας με αιτία την ίδια ασθένεια ή ατύχημα ή επιπλοκές
αυτών υπολογίζονται ως μία και μόνη περίπτωση, όταν η επόμενη εισαγωγή στο
Νοσοκομείο γίνεται εντός 90 ημερών από την τελευταία ημερομηνία εξόδου.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε
Νοσοκομείο ή Κλινική λόγω ασθενείας ή ατυχήματος και δεν προσκομίσει έξοδα
προς αποζημίωση, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο ποσοστό του ποσού
που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με το είδος
και τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.
Εάν γίνουν περισσότερες από μία εγχειρήσεις στη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής
διαδικασίας, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει το επίδομα για την εγχείρηση με το
μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης.
Σε περίπτωση εγχείρησης σε εξωτερικά ιατρεία ή ιδιωτικά ιατρεία, η Εταιρεία
καταβάλλει το 50% του ανωτέρω ποσοστού.
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΠ 52118037
Ημερομηνία:05.09.2018
Αντικείμενο:
Ομαδική
ασφάλιση
ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.
και Θυγατρικών

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 5

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Δεν επισυνάπτονται. Τα ασφαλιστήρια θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα,
βάσει των όρων της παρούσας διακήρυξης και των στοιχείων προσφοράς του
αναδόχου. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα είναι απολύτως σύμφωνες με
τους όρους της Διακήρυξης και δεν θα περιλαμβάνουν όρους, αιρέσεις κλπ σε
σχέση άμεση ή έμμεση με
τις προβλέψεις
και τις απαιτήσεις αυτής.
Τα
ασφαλιστήρια δεν μπορούν να τροποποιούν όρους της παρούσας διακήρυξης και
της προσφοράς του αναδόχου, η οποία θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η ΔΕΗ θα απορρίπτει όρους του ασφαλιστηρίου που κρίνει ότι αποκλίνουν από
τους όρους της Διακήρυξης, ο Ανάδοχος δε, υποχρεούται να συμμορφωθεί και να
υποβάλει ασφαλιστήριο προς υπογραφή σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις της προσφοράς του αναδόχου, που θα συμφωνηθεί ότι
βελτιώνουν την προσφερόμενη από αυτόν λύση θα ενσωματωθούν στα
ασφαλιστήρια.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά μήνα με έκδοση εισπρακτικών
προσθέτων πράξεων από τον ανάδοχο για κάθε ασφαλιζόμενη εταιρεία. Τα
ασφάλιστρα θα βασίζονται στους καταλόγους καλυπτομένων ατόμων, που θα
εκδίδουν την τελευταία ημέρα κάθε μήνα η ΔΕΗ και εκάστη θυγατρική της. Τα
ασφάλιστρα θα εξοφλούνται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
σχετικού ειδοποιητηρίου είσπραξης ασφαλίστρων.
ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Η ρήτρα επιστροφής ασφαλίστρων, λόγω καλών αποτελεσμάτων, θα υπολογισθεί
στο τέλος της περιόδου ασφάλισης και θα προκύπτει από τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο:
Ρήτρα Επιστροφής Ασφαλίστρων = 80% Χ {70% των καθαρών ασφαλίστρων –
(πληρωθείσες + εκκρεμείς ζημίες)}. Η επιστροφή αυτή θα χορηγείται χωρίς
προϋπόθεση ανανέωσης και εντός τριμήνου από τη λήξη της περιόδου ασφάλισης
στην οποία αναφέρεται.
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το Δίκτυο Υγείας της Αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας θα συμπεριλαμβάνει
τουλάχιστον:
-

-

-

25 Νοσηλευτικά Ιδρύματα με έδρα Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λοιπή Περιφέρεια
στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 12 Γενικά Θεραπευτήρια με
αριθμό κλινών ˃100 εκ των οποίων 5 τουλάχιστον ˃ 200 κλίνες.
Σύνθεση με τις κάτωθι κατηγορίες Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Γενικά Θεραπευτήρια/Μαιευτικά/Γυναικολογικά/Παιδιατρικά.
Πιστοποιημένα από διαπιστευμένο Φορέα συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας κατά ISΟ 9001/2015 (ή πλέον εξειδικευμένο Πρότυπο) σε
τουλάχιστον 20 Νοσηλευτικά Ιδρύματα (στο σύνολο ή σε τμήματα αυτών)
και Διαγνωστικά Κέντρα.
Το Δίκτυο Συμβεβλημένων ιατρών να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ειδικότητες ιατρών (παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός, χειρουργός,
παιδίατρος,
γυναικολόγος,
οφθαλμίατρος,
δερματολόγος,
ωτορινολαρυγγολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευματολόγος, νευρολόγος,
πνευμονολόγος, γαστρεντερολόγος, αγγειολόγος ή αγγειοχειρουργός,
ογκολόγος, ουρολόγος αλλεργιολόγος, νεφρολόγος, αιματολόγος και
φυσίατρος), να έχει παρουσία τουλάχιστον ένα ανά περιφέρεια της χώρας
και να συμμετέχουν συνολικά τουλάχιστον 1000 ιατροί.

-

Τα
συμβεβλημένα
διαγνωστικά
κέντρα
να
έχουν
Μικροβιολόγο/Ακτινοδιαγνώστη,
παρουσία τουλάχιστον ένα ανά
περιφέρεια της χώρας με δυνατότητα πραγματοποίησης των κάτωθι
εξετάσεων : Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, , Υπέρηχο ανά
όργανο, Γυναικολογικό Υπέρηχο, Κλασσική Ακτινολογία, Μαστογραφία,
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex καρδιάς – αγγείων, ενδοσκοπικό έλεγχο
πεπτικού, Σπινθηρογραφήματα, Εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές,
βιοχημικές,
μικροβιολογικές,
ανοσολογικές,
ορμονολογικές),
κυτταρολογικές εξετάσεις.

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται όπου επιθυμούν από
ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα του δικτύου υγείας που διαθέτουν την ανάλογη
υποδομή σε ιατρικό προσωπικό και εργαστηριακή υποδομή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
σε περίπτωση που στην περιοχή τους δεν υφίστανται οι ειδικότητες ιατρών και δεν
πραγματοποιούνται ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις από τα διαγνωστικά κέντρα.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης του Δικτύου Υγείας Νοσοκομείων και Διαγνωστικών
Κέντρων (όχι ιατρών) θα ισχύει η διαδικασία απευθείας απόδοσης των εξόδων που
αποζημιώνει η Ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρία.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Οι διαδικασίες διαχείρισης του προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης θα
υποστηρίζονται πλήρως από την Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρία στο πλαίσιο των
συμβάσεων με τη ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ. χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή
εκπροσώπων των ασφαλιζομένων εταιρειών σε αυτές.
Οι υπηρεσίες διαχείρισης θα είναι οι ακόλουθες:
-

-

Ηλεκτρονική τήρηση στατιστικών στοιχείων αποζημιώσεων και αποστολή
έκθεσης στις ως άνω εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, ανά Εταιρία και συνολικά, 3
φορές ετησίως,
που εξασφαλίζει πληροφόρηση για την λειτουργία του
προγράμματος. Ειδικότερα, η υποβληθείσα έκθεση κατ’ ελάχιστον θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ανάλυση Ασφαλίστρων/Αποζημιώσεων ανά κατηγορία ασφαλιζομένων
(εργαζόμενοι/εξαρτώμενα μέλη)
2. Σχέση
Ασφαλίστρων/Αποζημιώσεων
ανά
κάλυψη
(για
εργαζομένους/εξαρτώμενα μέλη).
3. Ανάλυση Αποζημιώσεων ανά κατηγορία εξόδων στις Καλύψεις Υγείας
Όσον αφορά τα έξοδα εντός Νοσοκομείου:
Ανά Πάθηση, Αριθμό περιπτώσεων και ποσό αποζημιώσεων
Ανά Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Αριθμό περιπτώσεων & Είδος Πάθησης, Ποσό
Αποζημιώσεων
4. Δείκτη Νοσηρότητας Ασφαλιζομένων
5. Υποβληθέντα Αιτήματα προς Αποζημίωση
6. Επιστρεφόμενα Αιτήματα προς Αποζημίωση
7. Καταγραφή Αιτίων Επιστροφής Αιτημάτων προς Αποζημίωση
8. Συχνότητα Τηλεφωνικών Κλήσεων προς τον Ανάδοχο
9. Καταγραφή Θεμάτων που θίγουν οι ασφαλισμένοι κατά την επικοινωνία
τους με τον Ανάδοχο
Υπηρεσίες που απαιτούνται από την Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρία με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος (υπογραφή σχετικής σύμβασης
παροχής υπηρεσιών Service Level Agreement) είναι οι εξής:

1. Δημιουργία Μητρώου Ασφαλισμένων που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα
στοιχεία εργαζομένων και εξαρτωμένων μελών για την λειτουργία του
προγράμματος.
2. Έκδοση & αποστολή χρεώσεων ασφαλίστρων εκτός της έντυπης μορφής
και σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Έκδοση & αποστολή ηλεκτρονικά αναλυτικής κατάστασης ασφαλισμένων
κατά την ημερομηνία έκδοσης των ασφαλίστρων και σε τυχόν άλλες
χρονικές στιγμές διάφορες από την ημερομηνία
έκδοσης των
ασφαλίστρων.
4. Διαχείριση ασφαλιστικού προγράμματος (εντάξεις, διαγραφές, μεταβολές
προσωπικού και εξαρτώμενων μελών).
5. Συμμετοχή στις παρουσιάσεις του προγράμματος στους εργαζόμενους των
ως άνω εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ. (τουλάχιστον 10 και για τα 2 έτη
ασφάλισης).
6. Δημιουργία Ενημερωτικού Φυλλαδίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
που θα διανεμηθεί στους εργαζομένους των ως άνω εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ
ΔΕΗ και θα περιγράφει αναλυτικά τους όρους ασφάλισης, τις
προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης, το Συμβεβλημένο Δίκτυο Υγείας
που παρέχεται και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για την εύρυθμη
λειτουργία του προγράμματος. Πρόβλεψη για ηλεκτρονική ενημέρωση με
πιθανές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.
7. Πληροφόρηση και υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου ή e-mail καθ' όλο το
24ωρο, στους εργαζομένους των ως άνω εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
(καθώς επίσης και στα εξαρτώμενα μέλη αυτών) σχετικά με ομαδικό
ασφαλιστήριο
(όρια κάλυψης, εξαιρέσεις ασφαλιστηρίου, διαδικασίες
αποζημίωσης, παρακολούθηση αιτήματος αποζημίωσης και κάθε άλλη
σχετική πληροφορία για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος).
8. Παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση αποζημίωσης
από διαφορετικές ασφαλιστικές πηγές (π.χ. Κύριος Φορέας Ασφάλισης,
Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης, Ατομικό Ασφαλιστήριο).
9. Καταβολή αποζημιώσεων μόνο σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανεξαρτήτως
ποσού & σε οποιαδήποτε τράπεζα δηλωθεί εντός το ανώτερο 7 εργάσιμων
ημερών
από
την
ημερομηνία
παραλαβής
των
απαιτούμενων
δικαιολογητικών και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
10. Έκδοση & αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων σε κάθε ασφαλισμένο
που αφορά την ανάλυση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των
αποζημιώσεων.
11. Τρεις τουλάχιστον συναντήσεις, ετησίως, μεταξύ εκπροσώπων των ως άνω
εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ και της Αναδόχου Ασφαλιστικής
Εταιρίας κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιάζονται τα στοιχεία που
αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη έκθεση, και θα συζητείται κάθε
θέμα που απειλεί την βιωσιμότητα του προγράμματος.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ατομικό συμβόλαιο σε όσους αποχωρούντες (με
συνταξιοδότηση ή άλλη αιτία) από το πρόγραμμα επιθυμούν να συνεχίσουν την
κάλυψή τους με τουλάχιστον
ίδιες καλύψεις Υγείας (Νοσοκομειακές και
Εξωνοσοκομειακές) χωρίς έλεγχο υγείας και κάλυψη τυχόν προϋπαρχουσών
ασθενειών και μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Η κάλυψη αυτή δεν θα ισχύει για τις
καλύψεις Ζωής και Ανικανότητας. Το κατ’ άτομο ετήσιο κόστος αυτού του
συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 110% του ετησίου κόστους των κυρίως
ασφαλισμένων (εργαζομένων) του ομαδικού ασφαλιστηρίου που θα συναφθεί με
τον ανάδοχο. Το εν λόγω κόστος θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια του

ατομικού ασφαλιστηρίου και θα είναι ανεξάρτητο της διατήρησης εν ισχύι του
ομαδικού ασφαλιστηρίου.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Το προτεινόμενο ασφαλιστικό πρόγραμμα καλύπτει Ασφάλιση Ζωής,
Ανικανότητα, Ατύχημα, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια περίθαλψη καθώς
επίσης Μητρότητα και έξοδα Υγειονομικής Μεταφοράς & Επείγουσας
Αερομεταφοράς

•

Στο πρόγραμμα της ομαδικής ασφάλισης εντάσσονται όλοι οι μισθωτοί με
σύμβαση αορίστου χρόνου που διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ των ως άνω
εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ (και οι αποσπασμένοι), ηλικίας μέχρι και 70
ετών. Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το χρονικό διάστημα της
θητείας τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές αυτού, οι Γενικοί
Διευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος τα Διευθυντικά Στελέχη και οι με
έμμισθη εντολή δικηγόροι των ως άνω εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ,
ανεξαρτήτως ηλικίας.

•

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου που
διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, εντάσσονται στο πρόγραμμα από την 1η ημέρα
της πρόσληψής τους.

•

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα αλλά
θα εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, η οποία θα απορρέει από εκ
γενετής αναπηρίες ή σωματικές βλάβες καθώς και συγγενείς παθήσεις
αυτών.

•

Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο ομαδικό ασφαλιστήριο, με δαπάνες
του εργαζομένου, των εξαρτωμένων μελών του (σύζυγος ηλικίας μέχρι και
70 ετών και άγαμα τέκνα μέχρι και 18 ετών ή μέχρι και 28 ετών εάν
σπουδάζουν), ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Επίσης μπορούν να
καλυφθούν μέχρι την ηλικία των 28 ετών και όσα τέκνα είναι άνεργα και
εξαρτώνται για τη διαβίωσή τους αποκλειστικά από τον/την Υπάλληλο του
Συμβαλλομένου. Τα τέκνα που έχουν χαρακτηριστεί ως άτομα με ειδικές
ανάγκες καλύπτονται και μετά την ηλικία των 28 ετών, μέχρι τη λήξη της
ασφάλισης του κυρίως ασφαλισμένου.

•

Η κάλυψη των εξαρτωμένων είναι προαιρετική και το κόστος αναλαμβάνει ο
κυρίως ασφαλισμένος. Το κόστος ανά εξαρτώμενο δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 65% του κόστους του κυρίως ασφαλισμένου, ενώ το κόστος
των δύο ή περισσοτέρων εξαρτωμένων θα είναι ενιαίο και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 130% του κόστους του κυρίως ασφαλισμένου.

•

Για την ασφάλιση των εργαζομένων και των εξαρτωμένων μελών του δεν
απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγείας και η πραγματοποίηση
ιατρικών εξετάσεων.

•

Δεν καλύπτονται από το ομαδικό αυτό ασφαλιστήριο οι εξής κατηγορίες
υπαλλήλων


Όσοι διατίθενται στις εταιρείες που έχουν επενδύσει οι ως άνω εταιρείες
του Ομίλου ΔΕΗ στο εξωτερικό. Αυτοί όμως, μπορούν να ασφαλίσουν
τα συντηρούμενα πρόσωπά τους (σύζυγο και τέκνα) εφόσον τα
τελευταία διαμένουν στην Ελλάδα.



Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Όσοι απασχολούνται σε διεθνείς οργανισμούς στο εξωτερικό, για όσο
χρόνο διαρκεί η ενασχόλησή τους αυτή.
Το κόστος για την κάλυψη των εργαζομένων καταβάλλεται από τις ως άνω
εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ, το δε κόστος για την ασφάλιση των
εξαρτώμενων μελών καταβάλλεται από τους εργαζομένους. Οι καλύψεις
των εργαζομένων ισχύουν έως την ηλικία των 70 ετών εκτός από την
κάλυψη «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια» όπου ισχύει έως την
ηλικία των 65 ετών.


•

•

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που έχει επιβληθεί στα έξοδα εντός
Νοσοκομείου
αποζημιώνεται
εντός/εκτός
Δικτύου
Συμβεβλημένων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

•

Καλύπτονται από την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου οι προϋπάρχουσες
της ασφάλισης παθήσεις, ανικανότητες εν εξελίξει, ασθένειες, ατυχήματα
και εγκυμοσύνες εν εξελίξει για το σύνολο των ασφαλιζομένων (τόσο για
τους ασφαλιζομένους/εξαρτώμενα μέλη κατά την έναρξη της ασφάλισης
όσο και για τα νέα μέλη) .

•

Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης έχει 2ετή ισχύ και απαιτείται από τις
Ασφαλιστικές Εταιρίες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό να καταθέσουν
οικονομική προσφορά με προκαθορισμένο κόστος ασφάλισης 2ετίας.

•

Μετά τη λήξη 2ετίας, οι ως άνω εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ διατηρούν το
δικαίωμα ανανέωσης της ισχύος του προγράμματος για ένα (1) ακόμα έτος,
κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Ανάδοχο για το κόστος ασφάλισης. Ο
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προσφορά του για ανανέωση της
κάλυψης για ένα ακόμα έτος, 3 μήνες πριν από τη λήξη της διετίας και σε
περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία οφείλει να παρατείνει την κάλυψη
για 3 ακόμη μήνες μετά τη λήξη της διετίας με τους ίδιους όρους και το ίδιο
κόστος.

•

Ο
υπολογισμός
της
Ρήτρας
Επιστροφής
Ασφαλίστρων
(σχέση
ασφαλίστρων/αποζημιώσεων) του προγράμματος
πραγματοποιείται στο
τέλος της Ασφαλιστικής Περιόδου και καταβάλλεται από τον ανάδοχο εντός
τριμήνου από τη λήξη αυτής.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής υποχρεούται με την υπογραφή της ασφαλιστικής Σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A2) ποσοστού 5%,
επί του συνολικού τιμήματος ασφάλισης. Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της ΕΕ ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εν λόγω
Ε.Ε.Κ.Ε. θα αφορά στην καλή και πιστή τήρηση των όρων της Ασφαλιστικής
Σύμβασης και θα επιστρέφεται στον Ασφαλιστή μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής
Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων και την εκκαθάριση των λογαριασμών.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η παρούσα Σύμβαση Ασφάλισης συνάπτεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία
και διέπεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από αυτή. Οι Συμβαλλόμενοι
συμφωνούν ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την
παρούσα Σύμβαση ή θα αναφέρεται σ’ αυτή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια Αθηνών.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υποχρεώσεις ΔΕΗ
Η ΔΕΗ θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου όλα τα δεδομένα που αφορούν τις
Υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και κάθε άλλης
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
Η ΔΕΗ αναλαμβάνει ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data
Protection Regulation), και όπως αυτές προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ρυθμίζονται περαιτέρω από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ειδικότερα, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα, των
οποίων συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ενόψει της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας, και να λαμβάνει τη συναίνεσή τους για τη μεταβίβαση προς
επεξεργασία στον Ανάδοχο ή/και στους υπεργολάβους αυτού. Προβαίνει επίσης σε
σχετικές ενημερώσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν και
εφόσον αυτό απαιτείται από την Αρχή ή την ισχύουσα νομοθεσία.
Προστασία προσωπικών δεδομένων- Υποχρεώσεις και ευθύνες Αναδόχου
Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του αντικειμένου της
Σύμβασης θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα ή/και αλγόριθμοι ή/και μέθοδοι ή/και
εμπορικά απόρρητα της ΔΕΗ.
Τα δεδομένα αυτά έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει
κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος:
 Πρέπει να εξηγήσει σε όλο το προσωπικό του, που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία,
τις υποχρεώσεις αυτές και να διοργανώνει εκπαιδευτικές συνεδρίες προς τούτο.
 Δεν θα γνωστοποιήσει κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
 Δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με τη
Σύμβαση για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, η ΔΕΗ θα μπορεί
αποζημίωση επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.

να

διεκδικήσει

Προς διασφάλιση των ανωτέρω, εκτός από την παρούσα Σύμβαση, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη σύναψαν την επισυναπτόμενη «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας»
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. Οι όροι αυτής εφαρμόζονται
σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο σε σχέση με το
αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
Ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία δύνανται να
καταλήξουν υπό τον έλεγχό του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υπέχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού
679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με την Επιχείρηση και τη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αυτής προκειμένου να εξασφαλίζεται η
ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη
διασφάλιση της νόμιμης συλλογής, επεξεργασίας ή και μεταφοράς προσωπικών
δεδομένων.
Σε περίπτωση αγωγής βοηθήματος ή άσκησης άλλου ένδικου τρίτου εναντίον της
Επιχείρησης ενώπιον των ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων ή προσφυγής ενώπιον
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων για παραβίαση της εθνικής,
ευρωπαϊκής ή άλλης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
απορρέουσας από την παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει
πλήρως την Επιχείρηση σε όλα τα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου
που θα ανακύψουν και να συνεργαστεί με την Επιχείρηση και τη Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις
διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει
κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί η ΔΕΗ εξ αυτής της αιτίας (επιβολή πρόστιμων
κ.λπ.).
Εκτός από τo παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη
σύναψαν και υπέγραψαν «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» οι όροι της οποίας
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο
σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Συνημμένα:
-

Συμφωνία Εμπιστευτικότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα …………………...…………….. , τα συμβαλλόμενα μέρη,
αφ’ ενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.), που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός
Χαλκοκονδύλη 30, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας
Συμφωνίας από τoν κ. …………………………………….. και αφ’ ετέρου η εταιρεία
…………………………… που έχει την έδρα της ……………………………………………., νόμιμα
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από τον κ.
……………………………. συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρεία», σύναψε Κύρια Σύμβαση
με
το
δεύτερο
υπογράφοντα, αποκαλούμενο
εφεξής «Ανάδοχο»,
με
αντικείμενο την Εκτέλεση του έργου: ……………………………………………………...
2. Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να
αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε Εμπιστευτική
πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω
της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.
3.
Ορισμοί, Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία
Ο
όρος
Συνεργασία
συμπεριλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Δεύτερου Συμβαλλόμενου
και της Εταιρείας για την οποία υπογράφεται η Παρούσα Συμφωνία
Εμπιστευτικότητας. Ο όρος Εμπιστευτική Πληροφορία σημαίνει τη συνεργασία
μεταξύ του Δεύτερου Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας αυτής καθαυτής καθώς
και κάθε πληροφορία εμπορικής σημασίας που αφορά την οργάνωση, τις
υπηρεσίες, την δομή, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τη συνεργασία και τις
επενδύσεις της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών εταιρειών της, την οποία
αποκτά ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε υλική
ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία
που περιέρχεται σε γνώση του Δεύτερου Συμβαλλόμενου κατά την εκτέλεση ή
επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή της παρούσας Συμφωνίας.
4. Υποχρεώσεις του Δεύτερου Συμβαλλόμενου.
Συγκεκριμένα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό
εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με την Εταιρεία. Να
μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες της
Εταιρείας ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του
έργου που έχει αναλάβει και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη
συγκατάθεση της Εταιρείας.
Να
μην
κατασκευάζει
αντίγραφα
των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών
ούτε να
τις
αποθηκεύει
σε
οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης του έργου που
του έχει αναθέσει η Εταιρεία. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών
αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. Να
φυλάσσει σε ασφαλές μέρες κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα
που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή
κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας όλες ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
που έχει στην κατοχή του. Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για
τον προσπορισμό ίδιου οικονομικού οφέλους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του
Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως

εκάστοτε ισχύει, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της ΔΕΗ, που
θα περιέλθουν τυχόν σε γνώση του, στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης.
5.
Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του
Δεύτερου Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν
αιτήσεως της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από τη λήξη ή την
καταγγελία της Συνεργασίας, εάν η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Δεύτερος
Συμβαλλόμενος παραβίασε με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους της Παρούσας
Συμφωνίας, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος υποχρεούται:
(α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που
περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή,
κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και
(γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους
οποίους αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.
6. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας
μεταξύ του Δεύτερου Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του
πρώτου που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 4 εξακολουθούν να
ισχύουν για μια περίοδο δύο (2) ετών από το τέλος της Συνεργασίας για
οποιονδήποτε λόγο.
7. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος ευθύνεται για την
αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της Εταιρείας.
8. Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας και εκ
του νόμου, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος υπέχει επίσης ποινική ευθύνη
σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις που διέπουν την Προστασία του
Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου και ιδίως το Άρθρο 371 του
Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 146/1914 για
τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό καθώς και τις διατάξεις των νόμων που διέπουν τις
υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας
και
μη χρησιμοποίησης εμπιστευτικών
πληροφοριών για ίδιο όφελος.
9.
Κανένας συμβαλλόμενος δεν μεταβιβάζει με το παρόν στον έτερο
συμβαλλόμενο τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, εμπορικά μυστικά,
πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή
διανοητικής ιδιοκτησίας.
10. Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
11.
Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας
Συμφωνίας γίνονται μόνο εγγράφως, με τη συμφωνία ότι η τήρηση του
γραπτού τύπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους,
αποκλειόμενου κάθε άλλου τύπου καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου, συμπεριλαμβανόμενου του όρκου.
12. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 6, η παρούσα Συμφωνία
παραμένει σε ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη με οποιονδήποτε
τρόπο
της
συνεργασίας
μεταξύ
της
Εταιρείας
και
του
Δεύτερου
Συμβαλλόμενου.
Σε πιστοποίηση όσων συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν παραπάνω,
συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη η οποία,

αφού διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε όπως
ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι:
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος ……2……
- (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους)
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ……………………………………
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –
διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό)
2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
4.4 ……4……
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της
προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την
υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
 να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
2
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό κατά περίπτωση
αντικειμένου:
- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις
υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν.
3419/2005»
- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», σε περίπτωση που
προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων
3
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»
4
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται ο διαγωνισμός, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα
παράγραφο με το ακόλουθο
περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού».
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……1…… δηλώνω ότι:
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……2……
2. ……3…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι
…………………
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το
Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να
συνεργασίας και την παρούσα δήλωση

υπογράψουν

τα

έγγραφα

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια
ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα
δύναται:
 να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό
 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα
2
Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα
εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ.
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
3
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο
προσφέρων:
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ΔΥΠ 52118037 και ειδικά όλα
τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 αυτής.
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού,
……2…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια
ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση
της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4. Δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της
Διακήρυξης
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα
2
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Διαγωνιζομένου σας:
……1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του
ποσού των ……2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο
διενεργούμενο διαγωνισμό με αντικείμενο την «ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου
δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΥΠ
52118037 Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων
μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις
οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη
Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω
Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο
ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Δεδομένου δε ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον
ανωτέρω διαγωνισμό την παράταση της ισχύος της προσφοράς του:

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά
διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας
λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και
β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης,
αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των
υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζομένου.
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα
(12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας.
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα
μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του
Αναδόχου σας:
……1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς
ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού
των ……2……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της.
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες
ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για
την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση
του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από
30 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας
εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία
αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

