ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο : 213 2116.100

Αθήνα, 30/09/2016
Αριθµ. Πρωτ: (0)95928_16

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΗΛ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
FAX :

∆2, Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας
N.Mανιάτη
213-21 16 423
n.maniati@tpd.gr
210-36 30 110

ΘΕΜΑ:

«∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του
Τ.Π. και ∆ανείων για ένα έτος, µε δυνατότητα µονοµερούς παράτασης για
άλλο ένα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης µέχρι του ποσού Ευρώ πενήντα
εννέα χιλιάδων
(€59.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του φόρου
ασφαλίστρων, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και
Φύλακτρα ακινήτων µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού,
επίπλων, χρεογράφων» του τακτικού προϋπολογισµού του Τ.Π. και
∆ανείων (CPV 66515200-5) «Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας».

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1. του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94), του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις»,
2. του Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις», αναλογικά
εφαρµοζοµένου,
3. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις»,
4. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1199/1981 και του Π.∆. 95/96 «Οργανισµός του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων»
5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010), ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις,
6. του Π∆ 113/2010 ΦΕΚ 194/Α/2010 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
7. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 έως 4) του Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011)
«Αναµόρφωση Πλαισίου Λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού
∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»,
8. τη διάταξη του εδ. β, της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/τ. Α΄/228-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου–Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
9. τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄/27-5-2016),
σε συνδυασµό µε την υπ’ αρ. 2/21379/0094/4-4-2001 (Φ.Ε.Κ. 448/τ. Β΄/19-4-2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων», όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τις υπ΄ αρ. 2/51035/0094 (Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β΄/11-10-2002),
2/74109/0094 (Φ.Ε.Κ. 15/τ. Β΄/14-1-2003) και 2/24892/0094/26-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1069/τ.
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Β΄/31-5-2011) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,
10. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν,
11. την υπ’αρ. 53291/30.09.2016 (A∆ΑΜ:16REQ00518358) απόφαση της Προϊσταµένης
Γενικής ∆ιεύθυνσης του Τ.Π. και ∆ανείων για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού,
µε
κριτήριο
κατακύρωσης
τη
χαµηλότερη
τιµή,
συνολικής
προϋπολογιζόµενης
δαπάνης
ευρώ
πενήντα
εννέα
χιλιάδων
(€59.000,00)
συµπεριλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρων, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µε
δυνατότητα µονοµερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ
0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα ακινήτων µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού
επίπλων χρεογράφων» (CPV: 66515200-5, Υπηρεσίες Ασφάλισης Περιουσίας) του τακτικού
προϋπολογισµού του Τ.Π. και ∆ανείων για τα οικονοµικά έτη 2016,2017 και 2018 για την
ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου.
12. την προϋπολογισθείσα δέσµευση πίστωσης µε α/α 298 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής,
ποσού
ύψους
ΕΥΡΩ
Πενήντα
εννέα
χιλιάδων
(59.000,00€),
συµπεριλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρων για τα οικονοµικά έτη 2016,2017 και 2018
για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του
Ταµείου µε Κ.Α.Ε 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα ακινήτων µεταφορικών µέσων,
µηχανικού εξοπλισµού επίπλων χρεογράφων» (CPV: 66515200-5, Υπηρεσίες Ασφάλισης
Περιουσίας),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για
την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π. και ∆ανείων, για ένα έτος µε δυνατότητα
µονοµερούς παράτασης για άλλο ένα προϋπολογιζόµενης δαπάνης µέχρι του ποσού ευρώ
πενήντα εννέα χιλιάδων (€59.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρων, η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα ακινήτων µεταφορικών µέσων,
µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεογράφων» (CPV 66515200-5) «Υπηρεσίες ασφάλισης
περιουσίας» του τακτικού προϋπολογισµού του Τ.Π. και ∆ανείων για τα οικονοµικά έτη 2016,
2017 και 2018.
Τα υπό ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
(ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η γραπτή σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, µε
δικαίωµα παράτασης ενός (1 ) ακόµη έτους.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αθήνα την 18η Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.µ., στην Κ.Υ. του Τ. Π. και ∆ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40,
στον 1ο όροφο και συγκεκριµένα στην αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώπιον
της αρµόδιας επιτροπής.
Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν από την αρµόδια υπηρεσία, θα
παραδίδονται στο Τµήµα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης (∆2) Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Τ.Π. και ∆ανείων, µέχρι και µία µέρα νωρίτερα από τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 17η Οκτωβρίου 2016
και ώρα 14:30. Προσφορές που κατατίθενται, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα,
θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγιστούν.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για την ασφάλιση µέρους των περιουσιακών στοιχείων του
Τ.Π. και ∆ανείων ούτε για µέρος των ασφαλιστικών καλύψεων.
2

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα και υποδείγµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
-«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
-«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
-«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
-«ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
« ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

- «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

- «ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤ΄I & ΣΤ’ΙΙ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Π.ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Α’,Β’,Γ’∆’,Ε’,ΣΤ’
ΣΧΕ∆ΙΑ: -EΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- ΕΓΓΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α
ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ. Π.
ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ
(€ 59.000,00 ) ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ,
Κ.Α. 0892 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΠΛΩΝ,
ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ,
ΕΝΕΧΥΡΩΝ»
(CPV:66515200-5)
1. ΕΦΑΠΑΞ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΠΛΕΟΝ 20% ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ
ΟΓΑ) ΚΑΙ

2.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν. 2198 / 1994:
8% (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Oι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο.
β) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενεργείας του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
συνεταιρισµοί.
κοινοπραξίες προµηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η ένωση ή κοινοπραξία που τυχόν επιλεγεί,
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016.

γ)

δ)

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση Συµµετοχής».
Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό.
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία (η ηµεροµηνία λήξεως προθεσµίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής),
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς στοιχεία ως εξής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
Τοποθετούνται, µέσα στον κυρίως φάκελο τα κάτωθι:
α) Υπεύθυνη δήλωση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016, του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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∆εν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και οι
οποίοι είναι:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονοµικού φορέα,
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48),
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α` 166),
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α` 215).
δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
δεν τελούν σε διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης,
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού,
δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από το νόµιµο εκπρόσωπο του.
β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νοµικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
παραστατικό εκπροσώπησης εάν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό
τους.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντα του προσφέροντα, τότε οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Ειδικότερα:
α) Η ανά έτος τιµή για τους αιτούµενους κινδύνους ασφάλισης θα αναγράφεται ολογράφως και
αριθµητικώς σε ΕΥΡΩ και πρέπει να δοθεί: α) ανά µονάδα και β) συνολικά για τα περιουσιακά
στοιχεία του Τ. Π. και ∆ανείων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, έτσι όπως αναφέρονται κατωτέρω και σε
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το φόρο ασφαλίστρων.
Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό φόρου ασφαλίστρων για κάθε
κατηγορία ασφαλιζόµενων περιουσιακών στοιχείων ή/και κινδύνων, επί τοις εκατό.
γ) Προσφορά που δεν δίνει την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο

νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ) Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από τη προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα
απορρίπτεται.
δ) Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
ε) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
στ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
ζ) Προσφορά που υποβάλλεται για µέρος των προβλεποµένων από τη διακήρυξη,
περιουσία και εξοπλισµό, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆’ της παρούσας
διακήρυξης, θα απορρίπτεται.
η) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Θ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ι) Η σύγκριση των τιµών προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή για το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών της προκήρυξης.
κ) Προσφορά που θέτει όρο απαλλαγής πέραν του ποσοστού 2% σε περίπτωση
πρόκλησης ζηµιών εξαιτίας σεισµού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Κρατήσεις επί του ασφαλιστηρίου συµβολαίου:
Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
0,10% κατά την πρώτη πληρωµή επί της συνολικής προ φόρου ασφαλίστρων, υπέρ
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ΄αυτού,
παρακράτηση φόρου 8% ( Ν. 2198/94) για την προµήθεια υπηρεσιών, επί του ποσού που
προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου,

µε κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχοµένως ισχύουν κατά την ηµέρα
της πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων
Οργανισµών, η οποία σύµφωνα µε το νόµο βαρύνει αυτήν και σε καµία
περίπτωση το «ΤΑΜΕΙΟ» και µε τις προς το ΙΚΑ ή άλλους Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς οφειλόµενες εισφορές.
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υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη. Η
διαδικασία αποσφράγισης γίνεται δηµόσια. Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της
προθεσµίας κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των
στοιχείων των προσφορών τους.
β) Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής
,µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό, ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν στην ίδια συνεδρίαση, µετά την
έγκριση της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας, εφόσον το επιτρέπει ο όγκος των κατατεθειµένων
προσφορών, άλλως θα µονογραφούν και θα ανοιχθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί
αρµοδίως, µετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προµηθευτή στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του, θα
γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
δ) Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα
κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει από την Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων που συγκροτήθηκε µε την προαναφερθείσα
απόφαση. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η εν λόγω Επιτροπή δύναται να
ζητήσει τη συνδροµή της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιεύθυνσης του Τ. Π. & ∆ανείων. Επίσης,
µπορεί να ζητήσει από τους συµµετέχοντες οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη
προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της.
ε) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
στ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού,
σε σφραγισµένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στα
άρθρα 73 και 74 του ίδιου νόµου και που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην υπεύθυνη δήλωση:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
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καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα,
τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
Πιστοποιητικό που
προκύπτει ότι κατά
υποχρεώσεις του
επικουρικής) και ως

εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ. Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών
ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
ζ) Σηµειώνεται ότι αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν προσκοµισθεί ή είναι ψευδές, ο
προσφέρων ή µειοδότης εκπίπτει και καλείται ο επόµενος κατά σειρά µειοδοσίας.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέρονται, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
η) Μετά την κατ’ άρθρο 105 του ν. 4412/2016 επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της
απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή σύµβασης, σχέδιο
10

της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Θ) Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει Γραµµάτιο Σύστασης Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης Καλής Εκτέλεσης, όπως εκδίδεται
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Τ. Π. & ∆ανείων (όπως το υπόδειγµα) ή εγγυητική επιστολή
(όπως το υπόδειγµα), που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της σύµβασης,
χωρίς τον φόρο ασφαλίστρων. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον δύο (2) µήνες του χρόνου της σύµβασης.
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υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1) Μέγαρο Ακαδηµίας 40-ΑΘΗΝΑ (8.777,10 τ.µ)
2) Μέγαρο Πατησίων 34-ΑΘΗΝΑ (16.207τ.µ)
3) Ακίνητο Ερµού & Καρόλου Ντηλ-ΘΕΣ/ΚΗ (2.000 τ.µ)
4) Ακίνητο Ακτής Ποσειδώνος 2-ΠΕΙΡΑΙΑ (489,36 τ.µ)
5) Ακίνητο Αγίου Ανδρέου 6-ΠΑΤΡΑ (454,15 τ.µ)
6) ∆ιαµέρισµα 4ου ορόφου, Κω 3-5-7 ΚΥΨΕΛΗ (76 τ.µ)
7)∆ιαµέρισµα 4ου ορόφου, Ταντάλου 6 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (34 τ.µ)
8) Αποθήκη υπογείου Θεοχάρη και Μαυροµιχάλη 74 Πειραιάς (110 τ.µ)
9) ∆ιαµερίσµατα Ισογείου&1ουορ. "ΕΓΛΥΚΑ∆Α"-ΠΑΤΡΑ (90 τ.µ έκαστο)
10) ∆/σµα 1ου ορ. Παπαφλέσσα 22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (107 τ.µ)
11) ∆/σµα 2ου ορ. Αχιλλέως 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (103,56 τ.µ)
12) ∆/σµα 1ου ορ. Πουσουλίδου 7 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (122,14 τ.µ)
13) ∆/σµα Ισ."Αγία Κυριακή" Κ. ΛΟΥΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (70 τ.µ)
14) ∆/σµα 1ου ορ. Μ. Κατράκη 98 ΑΙΓΑΛΕΩ (98,24 τ,µ)
15) ∆/σµα 4ου ορ. ∆ιός & Πρεβέζης 38 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (69,82 τ.µ)
16) Κατάστηµα Ισογ. Πλάτωνος 42 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (41,29 τ.µ)
17) ∆/σµα 1ου ορόφου Βλαχάβα 5 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ (63,18 τ.µ)
18) ∆/σµα Ισ. Νικήτη ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ (34,45 τ.µ.)
19) Οικία Ισογ. "Προφήτης Ηλίας" ∆ΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (70 τ.µ)
20)Ξενοδοχείο Κοροµηλά & Κονδύλη ΟΛΥΜΠΙΑ(3.875,40 τ.µ)
21)Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα "ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε" ΑΡΚΙΤΣΑ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
( 258 BUNGALOWS & ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ )
22) ∆/σµα ισόγειο Επτά Πλατανιών 13 ΒΟΛΟΣ (50,77 τ.µ.)
23) Οικία ισογ. (47,30 τ.µ) εντός οικοπέδου (276,46 τ.µ.)
οικισµός «Νεοχωρίου» ∆.ΑΦΕΤΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
24) Οικία ισογ. (83 τ.µ) σε ¾ οικοπέδου (180,70 τ.µ) Φαρσάλων 3
θέση «Παγκράτι» ΛΑΜΙΑ
25) ∆/σµα 2ου ορόφου Κρασσά 17 Α. Πατήσια Αττικής (49 τ.µ)
26) ∆ιαµέρισµα ισογείου (47,30 τ.µ.) Αυλίδος ΖΤ 15 ΠΑΤΡΑ
27) Ισόγεια οικία 135 τ.µ. επί οικοπέδου 396,2 τ.µ. Αγ. Τριάδα Μηδέα
Ν. Αργολίδος.
28) ∆ιαµέρισµα 100τ.µ. και Επαγγελµατική στέγη 37τ.µ. επί οικοπέδου
303τ.µ. ∆εκελείας 43 Αχαρναί
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ:
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Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
8.000.000,00
10.000.000,00
4.400.000,00
700.000,00
180.000,00
35.000,00
8.000,00
14.000,00
52.000,00
75.000,00
46.000,00
60.000,00
25.000,00
41.000,00
65.000,00
20.000,00
26.000,00
19.000,00
5.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
29.000,00
22.000,00
30.000,00
18.000,00
16.000,00
36.000,00
20.000,00

28.942.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τα ανωτέρω ακίνητα ασφαλίζονται για τους κατωτέρω περιγραφόµενους κινδύνους:
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης από την λειτουργία των χώρων του Τ.Π. και ∆ανείων.
Ασφαλιστήριο Πυρός:
- Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
- Κεραυνός.
- Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία.
- Πληµµύρα από οποιαδήποτε αιτία.
- Σεισµός (απαλλαγή 2%)
- Τροµοκρατική ενέργεια.
- Κακόβουλες ενέργειες.
- Πτώση αεροσκαφών.
- Πρόσκρουση οχήµατος
- Αποκοµιδή συντριµµάτων
- ∆απάνες αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζηµιάς.
- Βραχυκύκλωµα.
- Καπνός.
- Τυχαία Θραύση κρυστάλλων.
- Πολιτικές ταραχές, στάσεις και απεργίες.
- Ζηµιές κλέπτη.
- Αστική Ευθύνη συνεπεία Πυρκαγιάς/Έκρηξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
∆ύο (2) κεντρικές µονάδες επεξεργασίας στοιχείων µε λειτουργικό IBM/AIX
32.000,00
Σύστηµα δίσκων κεντρικής αποθήκευσης (S.A.N.EMC VNX 5300) και
60.000,00
LTO3/4 tape backup unit
∆ύο (2) οπτικά switches
5.000,00
Εννέα (9) Dell servers µεσαίου µεγέθους µε λειτουργικά Microsoft
36.000,00
Windows server 2003, 2008 και Linux CentOS (4 X 2950, 4 X R710, 1 X
860) & Ένας (1) ΙΒΜ
∆ύο (2) εκτυπωτές LINE MATRIX TALLY
8.000,00
∆ύο (2) UPS
16.000,00
Τέσσερα (4) κλιµατιστικά οροφής
6.500,00
Κεντρικό κλιµατιστικό σύστηµα µηχανογραφικού κέντρου
12.000,00
Εξοπλισµός δικτύου και ασφάλειας κτιρίου Ακαδηµίας 40. ∆ύο (2) Cisco
48.000,00
PIX 515, Ένας (1) ASA 5510, Ένα (1) switch 4507 (2 X 24 & 1 X 48
ports), δεκαοκτώ (18) switches 3550/ 3560
∆ιακόσιοι πέντε (205) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
82.000,00
Ενενήντα πέντε (95) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες (σε αναµονή
42.750,00
παραλαβής)
Ογδόντα οκτώ (88) εκτυπωτές DOT MATRIX
50.000,00
Εκατόν δεκαπέντε (115) εκτυπωτές LASER
26.000,00
Μία (1) εξωτερική κάµερα κλειστού κυκλώµατος TV µε προστατευτικό
480,00
κουτί (είσοδος C.R. της ∆/νσης ∆14-Πληροφορικής)
Ένα (1) Cosign Appliance ψηφιακών υπογραφών
20.000,00
∆εκαοκτώ (18) θερµικοί εκτυπωτές πρωτοκόλλου
5.400,00
Περιγραφή
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17
18
19
20

∆ύο (2) φωτοεκτυπωτικά πολυµηχανήµατα Konica HizHub 601
Ένας (1) έγχρωµος εκτυπωτής
∆ύο (2) σαρωτές Canon µεγάλης ταχύτητας & δέκα (10)επιτραπέζιοι
σαρωτές (scanners)
∆εκατέσσερις (14) εκτυπωτές passbook Olivetti & ∆έκα (10) εκτυπωτές
passbook Olivetti (σε αναµονή παραλαβής)

10.000,00
300,00
15.000,00
12.500,00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή
Ένας (1) Dell 2900 Server µεσαίου µεγέθους
Εικοσιτέσσερις (24) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
Εννέα (9) εκτυπωτές DOT MATRIX
Τέσσερις (4) εκτυπωτές laser
Ένα (1) UPS µικρής ισχύος
Εξοπλισµός δικτύου
Ένας (1) θερµικός εκτυπωτής πρωτοκόλλου
Ένα (1) Fax
Πέντε (5) εκτυπωτές passbook Olivetti
Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα
∆ύο (2) σαρωτές (scanners)

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
3.200,00
9.600,00
5.400,00
800,00
400,00
1.600,00
300,00
100,00
2.600,00
1000,00
500,00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α

Περιγραφή

1
2
3
4

∆ύο (2) Dell Servers µεσαίου µεγέθους (Dell 299 & dell R710)
∆ύο (2) UPS µεσαίας ισχύος
Ένα (1) Rack 42U µε ένα (1) KVM & ένα (1) KVM switch
Εικοσιπέντε (25) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
Εικοσιτέσσερις (24) εκτυπωτές DOT MATRIX συµπεριλαµβανοµένων των
5 passbook
∆ώδεκα (12) εκτυπωτές laser
Εξοπλισµός δικτύου
∆ύο (2) Θερµικοί εκτυπωτές πρωτοκόλλου BizHub350
∆ύο (2) φωτοτυπικά µηχανήµατα Konica-Minolta και Cannon R2008
Τρία (3) Fax Panasonic KXFL401/UF490
∆ύο (2) σαρωτές (scanners)

5
6
7
8
9
10
11

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
7.200,00
2.400,00
2.400,00
10.000,00
16.600,00
2.400,00
1.600,00
600,00
1500,00
300,00
500,00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
α/α
1
2
3
4
5
6

Περιγραφή
Ένας (1) Dell 2900 Server µεσαίου µεγέθους
Ένα (1) UPS µικρής ισχύος
Είκοσι τέσσερις (24) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
∆εκαεννέα (19) εκτυπωτές DOT MATRIX (συµπεριλαµβανοµένων των 6
passbook)
Πέντε (5) εκτυπωτές laser
Εξοπλισµός δικτύου
14

Ασφαλιζόµεν
ο κεφάλαιο
3.200,00
400,00
9.600,00
14.000,00
1.000,00
1.600,00

7
8
9
10

∆ύο
∆ύο
∆ύο
∆ύο

(2) Fax Panasonic KXFLM650
(2) φωτοτυπικά µηχανήµατα Konica HizHub 350 - 283
(2) Θερµικοί εκτυπωτές
(2) σαρωτές (scanners)

200,00
1.500,00
600,00
500,00

Σηµείωση:
O υπό ασφάλιση εξοπλισµός που αφορά :
• Στον έναν (1) Cosign Appliance ψηφιακών υπογραφών
• Στους ενενήντα πέντε (95) προσωπικούς Η/Υ και οθόνες (σε αναµονή παραλαβής)
• Στους δέκα (10) εκτυπωτές passbook Olivetti (σε αναµονή παραλαβής),
αποτελεί προσφάτως αγορασθέντα εξοπλισµό και του οποίου η τιµή κτήσης είναι γνωστή. Tα
ποσά που αφορούν το λοιπό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο του εξοπλισµού, µεταφέρθηκαν από
προηγούµενους υπολογισµούς περιόδων ασφάλισης της ∆/νσης ∆2 Οικονοµικών Υπηρεσιών.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 591.300,00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα ανωτέρω ασφαλίζονται για τους κατωτέρω αναφερόµενους κινδύνους:
- Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
- Κεραυνός.
- Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία.
- Πληµµύρα από οποιαδήποτε αιτία.
- Σεισµός (απαλλαγή 2%)
- Τροµοκρατική ενέργεια.
- Κακόβουλες ενέργειες.
- Πτώση αεροσκαφών.
- Πρόσκρουση οχήµατος
- Αποκοµιδή συντριµµάτων
-∆απάνες για έξοδα/αµοιβές αρχιτεκτόνων κ.λ.π. επαγγελµατιών, εξόδων αδειών και λοιπών
σχετικών απαιτήσεων δηµοσίων αρχών
- ∆απάνες αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζηµιάς
- Βραχυκύκλωµα
- Καπνός

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ:
29.533.530,00 ΕΥΡΩ
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υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήµερα την ………….. του µηνός ………….., ηµέρα…………., έτους ……,
στο Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40,
µεταξύ αφενός της Ασηµάκη ∆ήµητρας του Στυλιανού, κατοίκου …..……………………, οδός
………………………………..., κατόχου του υπ. αρ……………………. δελτίου ταυτότητας του ΤΑ
Πατησίων, ως Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, δυνάµει υπ’ αρ. 3390/17-2-2011 απόφασης του ∆.Σ του Τ.Π. και ∆ανείων,
δυνάµει της υπ’ αρ. 3390/17-2-2011 απόφασης του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων, της παρ.3 του
άρθρου 46 του ν.3979/2011 και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4389/2016
(Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄/27-5-2016), η οποία ενεργεί µε την ιδιότητά της αυτή, ως νόµιµος

εκπρόσωπος και για λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων που εδρεύει
στην Αθήνα µε (ΑΦΜ: 090016565/∆΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών) και αφετέρου του
………………………..………………………….,
κατοίκου
……………….,
οδός
……..………………………….., κατόχου του µε αρ. ………… δελτίου ταυτότητας ως νοµίµου
εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας, της εταιρείας µε την επωνυµία
……………………….., που εδρεύει στην Αθήνα, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με την υπ’αρ. 53291/30.9.2016 (A∆ΑΜ:16REQ00518358) απόφαση Προϊσταµένης
Γενικής ∆ιεύθυνσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του
Τ. Π. και ∆ανείων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, στην παραπάνω
εταιρεία µε την επωνυµία ………………………………
Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. ……. διακήρυξης,
όπως αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, το αφ΄ ενός συµβαλλόµενο Τ.Π. και
∆ανείων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την
παρούσα το παραπάνω έργο στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου αντισυµβαλλόµενη
εταιρεία µε την επωνυµία ………………………………………………………………………….,
όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους
και συµφωνίες:
1ος όρος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π .και ∆ανείων έναντι των συγκεκριµένων
κινδύνων, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα ασφαλιζόµενης
περιουσίας, για ένα έτος, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από … έως και …, µε δικαίωµα
µονοµερούς παράτασης ενός (1) ακόµη έτους ήτοι µέχρι …
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1) Μέγαρο Ακαδηµίας 40-ΑΘΗΝΑ (8.777,10 τ.µ)
2) Μέγαρο Πατησίων 34-ΑΘΗΝΑ (16.207τ.µ)
3) Ακίνητο Ερµού & Καρόλου Ντηλ-ΘΕΣ/ΚΗ (2.000 τ.µ)
4) Ακίνητο Ακτής Ποσειδώνος 2-ΠΕΙΡΑΙΑ (489,36 τ.µ)
5) Ακίνητο Αγίου Ανδρέου 6-ΠΑΤΡΑ (454,15 τ.µ)
6) ∆ιαµέρισµα 4ου ορόφου, Κω 3-5-7 ΚΥΨΕΛΗ (76 τ.µ)
7)∆ιαµέρισµα 4ου ορόφου, Ταντάλου 6 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (34 τ.µ)
8) Αποθήκη υπογείου Θεοχάρη και Μαυροµιχάλη 74 Πειραιάς (110 τ.µ)
9) ∆ιαµερίσµατα Ισογείου&1ουορ. "ΕΓΛΥΚΑ∆Α"-ΠΑΤΡΑ (90 τ.µ έκαστο)
10) ∆/σµα 1ου ορ. Παπαφλέσσα 22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (107 τ.µ)
11) ∆/σµα 2ου ορ. Αχιλλέως 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (103,56 τ.µ)
12) ∆/σµα 1ου ορ. Πουσουλίδου 7 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (122,14 τ.µ)
13) ∆/σµα Ισ."Αγία Κυριακή" Κ. ΛΟΥΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (70 τ.µ)
14) ∆/σµα 1ου ορ. Μ. Κατράκη 98 ΑΙΓΑΛΕΩ (98,24 τ,µ)
15) ∆/σµα 4ου ορ. ∆ιός & Πρεβέζης 38 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (69,82 τ.µ)
16) Κατάστηµα Ισογ. Πλάτωνος 42 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (41,29 τ.µ)
17) ∆/σµα 1ου ορόφου Βλαχάβα 5 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ (63,18 τ.µ)
18) ∆/σµα Ισ. Νικήτη ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ (34,45 τ.µ.)
19) Οικία Ισογ. "Προφήτης Ηλίας" ∆ΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (70 τ.µ)
20)Ξενοδοχείο Κοροµηλά & Κονδύλη ΟΛΥΜΠΙΑ(3.875,40 τ.µ)
21)Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα "ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε" ΑΡΚΙΤΣΑ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
( 258 BUNGALOWS & ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ )
22) ∆/σµα ισόγειο Επτά Πλατανιών 13 ΒΟΛΟΣ (50,77 τ.µ.)
23) Οικία ισογ. (47,30 τ.µ) εντός οικοπέδου (276,46 τ.µ.)
οικισµός «Νεοχωρίου» ∆.ΑΦΕΤΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
24) Οικία ισογ. (83 τ.µ) σε ¾ οικοπέδου (180,70 τ.µ) Φαρσάλων 3
θέση «Παγκράτι» ΛΑΜΙΑ
25) ∆/σµα 2ου ορόφου Κρασσά 17 Α. Πατήσια Αττικής (49 τ.µ)
26) ∆ιαµέρισµα ισογείου (47,30 τ.µ.) Αυλίδος ΖΤ 15 ΠΑΤΡΑ
27) Ισόγεια οικία 135 τ.µ. επί οικοπέδου 396,2 τ.µ. Αγ. Τριάδα Μηδέα
Ν. Αργολίδος.
28) ∆ιαµέρισµα 100τ.µ. και Επαγγελµατική στέγη 37τ.µ. επί οικοπέδου
303τ.µ. ∆εκελείας 43 Αχαρναί

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
8.000.000,00
10.000.000,00
4.400.000,00
700.000,00
180.000,00
35.000,00
8.000,00
14.000,00
52.000,00
75.000,00
46.000,00
60.000,00
25.000,00
41.000,00
65.000,00
20.000,00
26.000,00
19.000,00
5.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
29.000,00
22.000,00
30.000,00
18.000,00
16.000,00
36.000,00
20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ: 28.942.000,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τα ανωτέρω ακίνητα ασφαλίζονται για τους κατωτέρω περιγραφόµενους κινδύνους:
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης από την λειτουργία των χώρων του Τ.Π. και ∆ανείων.
Ασφαλιστήριο Πυρός:
- Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
- Κεραυνός.
- Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία.
- Πληµµύρα από οποιαδήποτε αιτία.
- Σεισµός (απαλλαγή 2%)
- Τροµοκρατική ενέργεια.
- Κακόβουλες ενέργειες.
- Πτώση αεροσκαφών.
- Πρόσκρουση οχήµατος
- Αποκοµιδή συντριµµάτων
17

-

∆απάνες αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζηµιάς.
Βραχυκύκλωµα.
Καπνός.
Τυχαία Θραύση κρυστάλλων.
Πολιτικές ταραχές, στάσεις και απεργίες.
Ζηµιές κλέπτη.
Αστική Ευθύνη συνεπεία Πυρκαγιάς/Έκρηξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
∆ύο (2) κεντρικές µονάδες επεξεργασίας στοιχείων µε λειτουργικό IBM/AIX
32.000,00
Σύστηµα δίσκων κεντρικής αποθήκευσης (S.A.N.EMC VNX 5300) και
60.000,00
LTO3/4 tape backup unit
∆ύο (2) οπτικά switches
5.000,00
Εννέα (9) Dell servers µεσαίου µεγέθους µε λειτουργικά Microsoft
36.000,00
Windows server 2003, 2008 και Linux CentOS (4 X 2950, 4 X R710, 1 X
860) & Ένας (1) ΙΒΜ
∆ύο (2) εκτυπωτές LINE MATRIX TALLY
8.000,00
∆ύο (2) UPS
16.000,00
Τέσσερα (4) κλιµατιστικά οροφής
6.500,00
Κεντρικό κλιµατιστικό σύστηµα µηχανογραφικού κέντρου
12.000,00
Εξοπλισµός δικτύου και ασφάλειας κτιρίου Ακαδηµίας 40. ∆ύο (2) Cisco
PIX 515, Ένας (1) ASA 5510, Ένα (1) switch 4507 (2 X 24 & 1 X 48
48.000,00
ports), δεκαοκτώ (18) switches 3550/ 3560
∆ιακόσιοι πέντε (205) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
82.000,00
Ενενήντα πέντε (95) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες (σε αναµονή
42.750,00
παραλαβής)
Ογδόντα οκτώ (88) εκτυπωτές DOT MATRIX
50.000,00
Εκατόν δεκαπέντε (115) εκτυπωτές LASER
26.000,00
Μία (1) εξωτερική κάµερα κλειστού κυκλώµατος TV µε προστατευτικό
480,00
κουτί (είσοδος C.R. της ∆/νσης ∆14-Πληροφορικής)
Ένα (1) Cosign Appliance ψηφιακών υπογραφών
20.000,00
∆εκαοκτώ (18) θερµικοί εκτυπωτές πρωτοκόλλου
5.400,00
∆ύο (2) φωτοεκτυπωτικά πολυµηχανήµατα Konica HizHub 601
10.000,00
Ένας (1) έγχρωµος εκτυπωτής
300,00
∆ύο (2) σαρωτές Canon µεγάλης ταχύτητας & δέκα (10)επιτραπέζιοι
15.000,00
σαρωτές (scanners)
∆εκατέσσερις (14) εκτυπωτές passbook Olivetti & ∆έκα (10) εκτυπωτές
12.500,00
passbook Olivetti (σε αναµονή παραλαβής)
Περιγραφή
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή
Ένας (1) Dell 2900 Server µεσαίου µεγέθους
Εικοσιτέσσερις (24) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
Εννέα (9) εκτυπωτές DOT MATRIX
Τέσσερις (4) εκτυπωτές laser
Ένα (1) UPS µικρής ισχύος
Εξοπλισµός δικτύου
Ένας (1) θερµικός εκτυπωτής πρωτοκόλλου
Ένα (1) Fax
Πέντε (5) εκτυπωτές passbook Olivetti
Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα
∆ύο (2) σαρωτές (scanners)

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
3.200,00
9.600,00
5.400,00
800,00
400,00
1.600,00
300,00
100,00
2.600,00
1000,00
500,00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α

Περιγραφή

1
2
3
4

∆ύο (2) Dell Servers µεσαίου µεγέθους (Dell 299 & dell R710)
∆ύο (2) UPS µεσαίας ισχύος
Ένα (1) Rack 42U µε ένα (1) KVM & ένα (1) KVM switch
Εικοσιπέντε (25) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
Εικοσιτέσσερις (24) εκτυπωτές DOT MATRIX συµπεριλαµβανοµένων των
5 passbook
∆ώδεκα (12) εκτυπωτές laser
Εξοπλισµός δικτύου
∆ύο (2) Θερµικοί εκτυπωτές πρωτοκόλλου BizHub350
∆ύο (2) φωτοτυπικά µηχανήµατα Konica-Minolta και Cannon R2008
Τρία (3) Fax Panasonic KXFL401/ UF 490
∆ύο (2) σαρωτές (scanners)

5
6
7
8
9
10
11

Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
7.200,00
2.400,00
2.400,00
10.000,00
16.600,00
2.400,00
1.600,00
600,00
1.500,00
300,00
500,00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
α/α

Περιγραφή

1
2
3

Ένας (1) Dell 2900 Server µεσαίου µεγέθους
Ένα (1) UPS µικρής ισχύος
Είκοσι τέσσερις (24) προσωπικοί Η/Υ και οθόνες
∆εκαεννέα (19) εκτυπωτές DOT MATRIX (συµπεριλαµβανοµένων των 6
passbook)
Πέντε (5) εκτυπωτές laser
Εξοπλισµός δικτύου
∆ύο (2) Fax Panasonic KXFLM 650
∆ύο (2) φωτοτυπικά µηχανήµατα Konica HizHub 350 - 283
∆ύο (2) Θερµικοί εκτυπωτές
∆ύο (2) σαρωτές (scanners)

4
5
6
7
8
9
10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ:
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Ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο
3.200,00
400,00
9.600,00
14.000,00
1.000,00
1.600,00
200,00
1500,00
600,00
500,00

591.530,00

Σηµείωση:
O υπό ασφάλιση εξοπλισµός που αφορά :
• Στον έναν (1) Cosign Appliance ψηφιακών υπογραφών
• Στους ενενήντα πέντε (95) προσωπικούς Η/Υ και οθόνες (σε αναµονή παραλαβής)
• Στους δέκα (10) εκτυπωτές passbook Olivetti (σε αναµονή παραλαβής),
αποτελεί προσφάτως αγορασθέντα εξοπλισµό και του οποίου η τιµή κτήσης είναι γνωστή. Τα
ποσά που αφορούν το λοιπό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο του εξοπλισµού, µεταφέρθηκαν από
προηγούµενους υπολογισµούς περιόδων ασφάλισης της ∆/νσης ∆2 Οικονοµικών Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα ανωτέρω ασφαλίζονται για τους κατωτέρω αναφερόµενους κινδύνους:
- Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
- Κεραυνός.
- Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία.
- Πληµµύρα από οποιαδήποτε αιτία.
- Σεισµός (απαλλαγή 2%)
- Τροµοκρατική ενέργεια.
- Κακόβουλες ενέργειες.
- Πτώση αεροσκαφών.
- Πρόσκρουση οχήµατος
- Αποκοµιδή συντριµµάτων
-∆απάνες για έξοδα/αµοιβές αρχιτεκτόνων κ.λ.π. επαγγελµατιών, εξόδων αδειών και λοιπών
σχετικών απαιτήσεων δηµοσίων αρχών
- ∆απάνες αποφυγής και ελαχιστοποίησης της ζηµιάς
- Βραχυκύκλωµα
- Καπνός

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ:
29.533.530,00 ΕΥΡΩ

2ος όρος
ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αµοιβή συµφωνείται στο ποσό των ΕΥΡΩ ………………,
συµπεριλαµβανοµένου φόρου ασφαλίστρων και αναλύεται ως εξής:
Α) Ασφάλιση ακινήτων ποσό ΕΥΡΩ …
Β) Ασφάλιση µηχανογραφικού κέντρου και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού ποσό
ΕΥΡΩ …
3ος όρος
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και
αιτία, µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. Τυχόν παράταση των προθεσµιών για
κανένα λόγο δεν επιφέρει την αναθεώρηση των τιµών.
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4ος όρος

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η …………………………………..παρέδωσε στο «ΤΑΜΕΙΟ» την υπ’ αριθµ. … εγγυητική
επιστολή της Τράπεζας ……………..…,ποσού Ευρώ………… … (… €) ή την υπ’αρ.
εγγυοδοτική παρακαταθήκη του Τ. Π. και ∆ανείων, ποσού ΕΥΡΩ ………………
……(……..€), ποσό που αποτελεί το 5% της συµβατικής αξίας της Σύµβασης προ
Φόρων Ασφαλίστρων, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης για
χρονικό διάστηµα από …… έως …….
Σε παράταση της σύµβασης και για δεύτερο έτος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης µε νέα.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στον «ανάδοχο» µετά τη λήξη του χρόνου
στον οποίο αναφέρονται και εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διαπιστώθηκε ότι
εκτελέστηκαν όλοι οι όροι της.
5ος ΟΡΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της «αναδόχου» θα γίνει µετά την έκδοση των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων.
Η Ανάδοχος Εταιρεία, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή της από το Τ.Π. και
∆ανείων, υποχρεούται να επιµερίσει τα προς είσπραξη ποσά στο ΤΑΜΕΙΟ και στο νέο
φορέα που θα προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών
δραστηριοτήτων του Τ.Π. και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3965/2011
(Φ.Ε.Κ. 113/Α/18-5-2011).

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής, η «ανάδοχος» υποχρεούται να προσκοµίσει τα
παρακάτω:
- Απόδειξη πληρωµής ασφαλίστρων.
- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
- Αποδεικτικό ασφαλιστική ενηµερότητας.
- Αριθµό λογαριασµού κατάθεσης ΙΒΑΝ.
- Κάθε άλλο απαιτούµενο δικαιολογητικό.
6ος ΟΡΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η αµοιβή του «αναδόχου» θα επιβαρύνεται:
-

Με παρακράτηση φόρου 8% (Ν. 2198/94), επί των καθαρών ασφαλίστρων.

-

Με 0,10% κατά την πρώτη πληρωµή επί της συνολικής αξίας εκτός φόρου ασφαλίστρων της
αρχικής ή κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ.) και χαρτόσηµο 3,60% επ΄αυτού.

-

Επίσης η «ανάδοχος» επιβαρύνεται µε κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία
ενδεχοµένως ισχύουν κατά την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση
υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία σύµφωνα µε το νόµο
βαρύνει αυτήν και σε καµία περίπτωση το «ΤΑΜΕΙΟ» και µε τις προς το ΙΚΑ ή άλλους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς οφειλόµενες εισφορές.
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7ος ΟΡΟΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Σε περίπτωση που η «ανάδοχος» δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας
σύµβασης το «ΤΑΜΕΙΟ» δικαιούται κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του,
µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, να
εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει
αποζηµίωση από την «ανάδοχο», για κάθε ζηµία (θετική ή αποθετική), προερχόµενη από
την αθέτηση των όρων της σύµβασης.
8ος όρος
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι η
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την
παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα.
9ος όρος
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Εφαρµόζονται για τους συµβαλλόµενους οι διατάξεις του νόµου 2472/1997 «προστασία
και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α΄).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παράταση της σύµβασης πέραν του έτους πραγµατοποιείται µε µονοµερή
δήλωση του Τ.Π. και ∆ανείων προς τον Ανάδοχο, ένα (1) µήνα προ της λήξης της
παρούσας σύµβασης µε τους ίδιους όρους και τίµηµα.
Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται οι όροι της υπ’
αριθµ.(0)95928_16/30.09.2016 ∆ιακήρυξης του Τ.Π. και ∆ανείων, οι οποίοι µαζί µε τους
όρους της παρούσας σύµβασης αποτελούν ένα ενιαίο νοµικό συµβατικό σύνολο.
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύµβαση θα επιλύεται από τα
αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ’ όσον γίνει
εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους. Καµία καθυστέρηση ή ανοχή
του «ΤΑΜΕΙΟΥ» στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει
προβλεπόµενο από την σύµβαση δικαίωµα του.

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε δύο πρωτότυπα και έλαβε από ένα
κάθε συµβαλλόµενο µέρος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Π.ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ II’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1

ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…………………………………………………..
ΕΥΡΩ(ολογράφως):……………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Η ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ.
ΛΟΓ.
…………….1.
……………………………………………………………………………………………………………
……
2
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………………
………
3.
……………………………………………………………………………………………………………
…….
4.
……………………………………………………………………………………………………………
……
Τηλέφωνο
:………………………………….
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση διέπεται από τους
Όρους του αρθ. 72 του Ν.4412/2016 .
Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά:
για την : ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π.& ∆ανείων, και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φόρου ασφαλίστρων αξίας ………………… ΕΥΡΩ
αυτής. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του χρόνου
ισχύος της σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη).
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ :
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΘΗΝΑ …………………………………….
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

24

υπ’ αρ. (0)95928_16/30.09.2016 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΙ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διζήσεως και διαιρέσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και
ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας,
υπέρ της εταιρείας……………………………………………..………………………………………..
∆\νση…………………………………………………………..για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας (αρ.∆ιακ/ξης
……../…….) για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Τ. Π. και ∆ανείων
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φόρου
ασφαλίστρων, αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
-

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του χρόνου ισχύος
της σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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