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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ	

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	60,	Τ.Κ.	106	79	

	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	

Αθήνα,	....	/....	/2016	

Αρ.	πρωτ…………..	

	

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΑΝΟΙΚΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

«ΕΠΙΛΟΓΗ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ	ΟΜΑΔΙΚΗΣ	

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	Δ.Σ.Α.	&	ΤΩΝ	ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥΣ»	

ΑΠΟΦΑΣΗ	

ΓΕΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

	

Είδος	Διαγωνισμού:	 Δημόσιος	Ανοικτός	Διαγωνισμός	

Κριτήριο	Κατακύρωσης:	 Η	Συμφερότερη	Προσφορά	

Τόπος	κατάθεσης	προσφορών:	 Γραφεία	Δ.Σ.Α.,	οδός	Ακαδημίας	αρ.	60,	

Τ.Κ.	10679,	Αθήνα	(Τμήμα	Πρωτοκόλλου	–	

2ος	όροφος)	

Καταληκτική	ημερομηνία	και	ώρα	

υποβολής	προσφορών:	

.../.../2016	–	ημέρα	....................	

Ώρα	12:00	

Τόπος	και	Χρόνος	διενέργειας	του	

διαγωνισμού	–	αποσφράγιση	προσφορών:	

Γραφεία	Δ.Σ.Α.,	οδός	Ακαδημίας	αρ.	60,	

Τ.Κ.	10679,	Αθήνα	(αίθουσα……)	

στις…………-ημέρα………	ώρα…………	

Αντικείμενο:	 Επιλογή	ασφαλιστικής	εταιρείας	για	το	

πρόγραμμα	εθελοντικής	ομαδικής	

ασφάλισης	των	μελών	του	Δ.Σ.Α.		και	των	

εξαρτώμενων	μελών	τους	

Διάρκεια	ισχύος	προσφορών:	 Εκατόν	ογδόντα	(180)	ημέρες	από	την	

επομένη	της	διενέργειας	του	διαγωνισμού	
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Ο	 Δικηγορικός	 Σύλλογος	 Αθηνών	 (Δ.Σ.Α.),	 αφού	 έλαβε	 υπόψιν	 του	 :	 τον	 κανονισμό	

προμηθειών	του,		το	Ν.	4364/2016	και	την	εν	γένει	ισχύουσα	νομοθεσία	περί	ιδιωτικής	

ασφάλισης,	

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ	

Δημόσιο	 Ανοικτό	 Διαγωνισμό,	 με	 γραπτές	 σφραγισμένες	 προσφορές	 με	 κριτήριο	

κατακύρωσης	 τη	 συμφερότερη	 προσφορά,	 για	 την	 ανάδειξη	 αναδόχου	 του	 έργου	

«Πρόγραμμα	 εθελοντικής	 ομαδικής	 ασφάλισης	 των	 μελών	 του	 Δ.Σ.Α.	 και	 των	

εξαρτώμενων	μελών	τους».	
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

2. ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ		

1.1.	O	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΑΘΗΝΩΝ,	 εφεξής	«	Δ.Σ.Α.	 »,	που	εδρεύει	στην	Αθήνα,	

επί	 της	 οδού	Ακαδημίας	αρ.	 60,	 με	Α.Φ.Μ.	 090011035	Δ.Ο.Υ.	 Α’	 Αθηνών,	 όπως	 νόμιμα	

εκπροσωπείται,	στα	πλαίσια	 εκπλήρωσης	των	σκοπών	 ιδρύσεως	αυτού	και	σύμφωνα	

με	 το	 καταστατικό	 του,	 διενεργεί	 δημόσιο	 ανοικτό	 διαγωνισμό	 για	 την	 σύναψη	

Ασφαλιστηρίου	 Συμβολαίου,	 για	 την	 εθελοντική	 ομαδική	 ασφάλιση	 των	 μελών	 του	

Δ.Σ.Α.,	 των	 υπαλλήλων	 του	 και	 των	 εξαρτώμενων	 μελών	 τους,	 σύμφωνα	 με	 τα	 όσα	

ορίζονται	στην	παρούσα	διακήρυξη.	

2.	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		

2.1	 Ο	 τίτλος	 του	 διαγωνισμού	 είναι	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ	 ΟΜΑΔΙΚΗΣ	

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	Δ.Σ.Α.		ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥΣ.	Ο	τίτλος	

αυτός	 πρέπει	 να	 αναγράφεται	 σε	 όλους	 τους	 φακέλους	 και	 υποφακέλους	 των	

προσφορών.	

3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		

3.1	 Oι	 ενδιαφερόμενοι	 πρέπει	 να	 καταθέσουν	 προσφορές	 για	 την	 παροχή	 υπηρεσιών	

σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 του	 παρόντος	 άρθρου	 για	 τις	 αναφερόμενες	 ασφαλιστικές	

καλύψεις	 του	προγράμματος	 εθελοντικής	 ομαδικής	 ασφάλισης	 των	 	 μελών	 του	Δ.Σ.Α.	

και	 των	 εξαρτώμενων	 μελών	 τους,	 όπως	 περιγράφονται	 και	 στο	 παράρτημα	 IΙΙ,	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		που	ακολουθεί	ως	αναπόσπαστο	μέρος	

της	παρούσης	διακήρυξης.	

3.2	Ως	ασφαλισμένοι	με	 το	παρόν	πρόγραμμα	θεωρούνται,	 τα	 ενεργά	μέλη	του	Δ.Σ.Α.,	

καθώς	 και	 οι	 ασκούμενοι	 δικηγόροι,	 που	 είναι	 εγγεγραμμένοι	 κατά	 την	 ημερομηνία	

έναρξης	 ισχύος	 του	 ασφαλιστηρίου	 συμβολαίου	 αλλά	 και	 όσοι	 	 εγγραφούν	 μετά	 την	

έναρξη	αυτού	και	με	όριο	ηλικίας	ένταξης	στο	πρόγραμμα	το	65ο	έτος,	καθώς	και	όσοι	

κατά	 την	 διάρκεια	 ισχύος	 αυτού	 είναι	 ήδη	 εγγεγραμμένοι	 και	 συνταξιοδοτηθούν,	 με	

όριο	 παραμονής	 στο	 πρόγραμμα	 μέχρι	 την	 συμπλήρωση	 του	 70ου	 έτους	 ηλικίας	 των	

ανωτέρω,	 καθώς	και	 οι	 υπάλληλοι	 του	Δ.Σ.Α.	 .	 Είναι	 δυνατό	 να	προβλέπεται	ανώτερο	

όριο	 ηλικίας	 για	 την	 παραμονή	 στο	 πρόγραμμα,	 που	 μοριοδοτείται,	 σύμφωνα	 με	 το	

άρθρο	11	της	διακήρυξης.	

3.3	Εκτός	των	εν	λόγω	εν	ενεργεία	δικηγόρων,	ασκουμένων	και	υπαλλήλων	του	Δ.Σ.Α.,	

δικαίωμα	 συμμετοχής	 στο	 Πρόγραμμα	 Ασφάλισης	 έχουν	 και	 τα	 εξαρτώμενα	 μέλη	

αυτών	 για	 τις	παροχές	Νοσοκομειακής	Περίθαλψης.	Ως	 εξαρτώμενα/προστατευόμενα	
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μέλη	 θεωρούνται	 ο/η	 νόμιμος	 σύζυγος	 και	 τα	 τέκνα	 (συμπεριλαμβανομένων	 των	

προγονών	και	 των	νομίμως	υιοθετηθέντων	ή	αναγνωρισμένων)	από	τριών	 (3)	μηνών	

μέχρι	 και	 26	 ετών	 και	 για	 όλο	 το	 χρονικό	 εκείνο	 διάστημα	 που	 σύμφωνα	 με	 την	

εκάστοτε	ισχύουσα	φορολογική	νομοθεσία	θεωρούνται	προστατευόμενα	μέλη.	

3.4	Η	παρούσα	 διακήρυξη	προϋποθέτει	 την	 κατ’	 ελάχιστον	 συμμετοχή	 χιλίων	 (1.000)	

μελών	του	Δ.Σ.Α.	και	υπαλλήλων	αυτού	 (αθροιστικώς),	ως	κυρίως	ασφαλισμένων	στο	

Πρόγραμμα	Εθελοντικής	Ομαδικής	Ασφάλισης.	

3.5	Δεν	επιτρέπεται	η	υποβολή	προσφοράς	για	μέρος	των	ζητουμένων	υπηρεσιών	ή	η	

υποβολή	εναλλακτικής	προσφοράς	για	τις	ζητούμενες	υπηρεσίες.	

3.6	 Η	 παρούσα	 διακήρυξη	 αφορά	 πρόγραμμα	 Εθελοντικής	 Ομαδικής	 Ασφάλισης	

Νοσοκομειακής	Περίθαλψης.	

3.7	Η	διάρκεια	της	παρούσας	σύμβασης	ορίζεται	υποχρεωτικά		τουλάχιστον	τριών	(3)	

ετών,	με	σταθερό	ποσό	ασφαλίστρου.		

3.8	 	 Ανώτατο	 ποσό	 καλύψεως	 κατά	 άτομο	 ετησίως	 για	 δαπάνες	 Εντός	 Νοσοκομείου	

τουλάχιστον	 	 40.000	 €.	 Είναι	 δυνατό	 να	 προβλέπεται	 ανώτερο	 ποσό	 καλύψεως,	 που	

μοριοδοτείται,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	11	της	διακήρυξης.	

3.9	Παρέχεται	πλήρης	κάλυψη	και	δεν	προβλέπεται	εκπιπτόμενο	ποσό	(απαλλαγή)	στο	

πρόγραμμα	 ασφάλισης,	 με	 χρήση	 του	 φορέα	 κύριας	 ασφάλισης	 ή/και	 έτερου	

ασφαλιστικού	προγράμματος.	Σε	περίπτωση	έλλειψης	ασφαλιστικής	ικανότητας	ή/και	

μη	 χρήσης	 του	 φορέα	 κύριας	 ασφάλισης	 ή/και	 έτερου	 ασφαλιστικού	 προγράμματος,	

προβλέπεται	 απαλλαγή	 σε	 ποσοστό	 20%,	 ήτοι	 παρέχεται	 ασφαλιστική	 κάλυψη	 σε	

ποσοστό	80%.	

3.10	 Μετά	 από	 υποχρεωτική	 χρήση	 του	 φορέα	 κύριας	 ασφάλισης	 για	 νοσοκομειακή	

περίθαλψη	 σε	 συμβεβλημένα	 Νοσοκομεία,	 κάλυψη	 απευθείας	 από	 την	 ασφαλιστική	

εταιρεία	του	100%	των	πραγματικών	δαπανών	κάθε	είδους	που	έκανε	ο	ασφαλισμένος	

εντός	Νοσοκομείου	εξαιτίας	ατυχήματος	ή	ασθενείας,	σε	καλυπτόμενη	θέση	νοσηλείας,	

τουλάχιστον	 δίκλινου	 δωματίου	 (Β).	 Προβλέπεται	 υποχρεωτική	 περιγραφή	 του	

ποσοστού	κάλυψης	στα	μη	συμβεβλημένα	Νοσοκομεία,	ανερχόμενη	κατ’	 ελάχιστον	σε	

80%,	σύμφωνα	και	με	όσα	ορίζονται	ανωτέρω	στον	όρο	3.9.	
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3.11	 Δεν	 προβλέπεται	 διαδικασία	 ελέγχου	 ασφαλισιμότητας,	 ήτοι	 η	 με	 οποιοδήποτε	

τρόπο	 υποβολή	 ιατρικού	 ιστορικού	 εκ	 μέρους	 των	 ασφαλισμένων	 ή	 εξάρτηση	 της	

κάλυψης	 από	 τυχόν	 προϋπάρχουσες	 παθήσεις	 του	 ασφαλισμένου,	

συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 συγγενών	 τους	 παθήσεων.	 Είναι	 δυνατό	 να	

προβλέπεται	 χρονικό	 όριο	 αναμονής,	 για	 την	 κάλυψη	 τυχόν	 προϋπαρχουσών	

ασθενειών	και	συγγενών	παθήσεων,	που	πάντως	μοριοδοτείται,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	

11	της	διακήρυξης.	

3.12	 Προβλέπεται	 υποχρεωτικά	 δυνατότητα	 συνέχισης	 παροχής	 ασφαλιστικής	

κάλυψης	μέσω	ατομικού	ασφαλιστηρίου		συμβολαίου	για	τους	κυρίως	ασφαλισμένους	

και	 τα	 εξαρτώμενα	 μέλη	 τους,	 σε	 περίπτωση	 λήξης	 του	 ασφαλιστηρίου	 συμβολαίου	

ή/και	 εξόδου	 του	 ασφαλισμένου	 ή/και	 του	 εξαρτώμενου	 μέλους	 λόγω	 συμπλήρωσης	

του	 ορίου	 ηλικίας,	 οι	 όροι	 της	 οποίας	 μοριοδοτούνται,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 11	 της	

διακήρυξης.	

3.13	 Προβλέπεται	 υποχρεωτικά	 η	 εκ	 μέρους	 της	 αναδόχου	 δημιουργία	 διαδικτυακής	

πλατφόρμας,	 μέσω	της	οποίας	θα	παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 εγγραφής	 των	δικηγόρων	

ή/και	 πληρωμής	 των	 ασφαλίστρων	 μέσω	 πάγιας	 τραπεζικής	 εντολής.	 Η	 ως	 άνω	

διαδικτυακή	 πλατφόρμα	 θα	 συνδέεται	 με	 υφιστάμενες	 πληροφοριακές	 δομές	

αυθεντικοποίησης	των	δικηγόρων.		

3.14	 Προβλέπεται	 η	 δυνατότητα,	 κατόπιν	 μελλοντικού	 αιτήματος	 του	 Δ.Σ.Α.,	

υποστήριξης	διαδικασίας	είσπραξης	επιπλέον	ποσού	ασφαλίστρου,	το	οποίο	(επιπλέον)	

θα	 	 εισφέρεται	 από	 την	 ασφαλιστική	 εταιρεία	 σε	 ειδικό	 προς	 τούτο	 τηρούμενο	

τραπεζικό	 λογαριασμό	 του	 Δ.Σ.Α.,	 με	 σκοπό	 την	 δημιουργία	 αποθεματικού	 για	 την	

εξυπηρέτηση	 της	 διατήρησης	 του	 ασφαλιστικού	 προγράμματος,	 ιδίως	 σε	 περίπτωση	

που	ο	δείκτης	ζημιών		υπερβεί	το	ποσοστό	που	έχει	θέσει	η	ασφαλιστική	εταιρεία	στην	

προσφορά	 της.	 Η	 συμπλήρωση	 του	 ποσού	 του	 αποθεματικού,	 δύναται	 να	 λαμβάνει	

χώρα	με	αύξηση	του	ασφαλίστρου	σε	ποσό	που	θα	καθορίζεται	από	τον	Δ.Σ.Α.	,	έχοντας	

σχετικό	 δικαίωμα	 προαίρεσης	 έναντι	 της	 ασφαλιστικής	 εταιρείας.	 Ο	 παρόν	 όρος	

συνιστά	 την	 μόνη	 περίπτωση	 αύξησης	 του	 ασφαλίστρου	 πριν	 από	 την	 συμπλήρωση	

τριετίας	και	είναι	αυτονόητο	πως	σε	περίπτωση	καταγγελίας	ή	με	οποιοδήποτε	τρόπο	

λύσης	της	σύμβασης,	οποιοδήποτε	ποσό	έχει	εισπραχθεί	από	την	ασφαλιστική	εταιρεία	

για	 την	 συμπλήρωση	 του	 αποθεματικού	 θα	 αποδίδεται	 άμεσα	 και	 άνευ	 ετέρου	 στον	

Δ.Σ.Α	,	προς	το	σκοπό	επιστροφής	του	στους	δικαιούχους	–	ασφαλισμένους.	
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4.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	–	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	-	ΚΟΣΤΟΣ		

4.1	Η	 διάρκεια	 της	 σύμβασης	 που	 θα	 υπογραφεί	 μεταξύ	 του	 Δ.Σ.Α.	 και	 της	 αναδόχου	

ασφαλιστικής	επιχείρησης	αφορά	χρονικό	διάστημα	τουλάχιστον	τριών	(3)	ετών,	υπό	

την	προϋπόθεση	διατήρησης	 	ελάχιστου	αριθμού	ασφαλισμένων	800	ατόμων	από	την	

ημερομηνία	 έναρξης	 ισχύος	 της	 σύμβασης.	 Η	 έναρξη	 ισχύος	 της	 σύμβασης	 θα	

καθοριστεί	 με	 την	 υπογραφή	 του	 σχετικού	 ασφαλιστηρίου	 συμβολαίου.	 Ο	 Δ.Σ.Α.	 θα	

μπορεί	 να	 παρατείνει	 το	 συμβόλαιο	 μέχρι	 τρεις	 (3)	 επιπλέον	 μήνες	 με	 αναλογικά	

ασφάλιστρα.	

4.2	Η	ασφαλιστική	εταιρεία	δύναται	να	καταγγείλει	την	σύμβαση	στην	ετήσια	επέτειο	

ανανέωσης	του	συμβολαίου	και	πριν	από	την	συμπλήρωση	της	τριετίας,	σε	περίπτωση	

που	 ο	 δείκτης	 ζημιών	υπερβαίνει	 το	ποσοστό	που	 έχει	 θέσει	 η	ως	άνω	 εταιρεία	στην	

προσφορά	 της,	 και	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 μετά	 τον	 συνυπολογισμό	 του	 τυχόν	

σχηματισθέντος	 αποθεματικού	 σύμφωνα	 με	 τον	 όρο	 3.14,	 δεν	 επιτυγχάνεται	 η	

προσήκουσα	βελτίωση	του	δείκτη.	

4.3	 Το	 κόστος	 και	 η	 καταβολή	 των	 ασφαλίστρων	 του	 προγράμματος	 εθελοντικής	

ομαδικής	ασφάλισης	βαρύνει	αποκλειστικά	τα	μέλη	του	Δ.Σ.Α.	και	τους	υπαλλήλους	του	

που	εκουσίως	θα	συμμετέχουν.		

5.	ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		

5.1	 Δεκτές	 στο	 διαγωνισμό	 γίνονται	 εταιρείες	 ή	 συμπράξεις	 εταιρειών	 παροχής	

υπηρεσιών	ασφάλισης,	από	το	καταστατικό	των	οποίων	και	από	την	άδεια	λειτουργίας	

τους	σαφέστατα	προκύπτει	ότι	η	παροχή	των	ζητουμένων	υπηρεσιών	εντάσσεται	στον	

εταιρικό	τους	σκοπό	και	οι	οποίες:	

	•	 Λειτουργούν	 νόμιμα	 στην	 Ελλάδα	 σύμφωνα	 με	 την	 ελληνική	 νομοθεσία	 και	

συγκεκριμένα	τις	διατάξεις	του	Ν.	4364/2016	και	την	εν	γένει	νομοθεσία	περί	ιδιωτικής	

ασφάλισης	για	τουλάχιστον	δέκα	(10)	συναπτά	έτη,	πριν	τη	δημοσίευση	της	παρούσας	.			

	•	 	 	 Δεκτές	 επίσης	 στο	 διαγωνισμό	 γίνονται	 οι	 συμπράξεις/	 κοινοπραξίες	 μεταξύ	 των	

παραπάνω	εταιρειών	με	οποιοδήποτε	συνδυασμό.		

5.2	Κάθε	συμμετέχων	μεμονωμένα	ή	ως	μέλος	Ένωσης/Κοινοπραξίας,	πρέπει:	
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Α.	 να	 μην	 τελεί	 σε	 πτώχευση	 και	 σε	 διαδικασία	 κήρυξης	 σε	 πτώχευση	 και	 εν	 γένει	

οποιαδήποτε	διαδικασία	αφερεγγυότητας	ή	προπτωχευτική	διαδικασία	εξυγίανσης.	

Β.	 να	 είναι	 φορολογικά	 ενήμερος	 ως	 προς	 τις	 φορολογικές	 υποχρεώσεις	 του	 και	

ασφαλιστικά	 ενήμερος	 ως	 προς	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 που	 αφορούν	 τις	 εισφορές	

κοινωνικής	ασφάλισης	(κύριας	και	επικουρικής).	

Γ.	να	μην	έχει	καταδικαστεί	αμετάκλητα	για	:	

α)	συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση,	κατά	το	άρθρο	2	παρ.	1	της	κοινής	

δράσης	της	αριθμ.	98/773/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	

β)	 δωροδοκία,	 κατά	 το	 άρθρο	 3	 της	 πράξης	 του	 Συμβουλίου	 της	 26ης	Μαΐου	

1997	(21)	και	στο	άρθρο	3παρ.1	της	κοινής	δράσης	αριθμ.	98/742/ΚΕΠΠΑ	του	

Συμβουλίου	

γ)	απάτη,	κατά	την	έννοια	του	άρθρου	1	της	σύμβασης	για	την	προστασία	των	

οικονομικών	συμφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	

δ)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες,	κατά	το	άρθρο	1	της	

αριθμ.	 91/308/ΕΟΚ	 οδηγίας	 του	 Συμβουλίου,	 για	 την	 πρόληψη	

χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	 συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	

εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	

ε)	υπεξαίρεση	(375	Π.Κ.)	

στ)	απάτη	(386-388	Π.Κ.)	

ζ)	εκβίαση	(385	Π.Κ.)	

η)	πλαστογραφία	(216-218	Π.Κ.)	

θ)	ψευδορκία	(224	Π.Κ.)	

ι)	δωροδοκία	(235-237	Π.Κ.)	

ια)	δόλια	χρεοκοπία	(398	Π.Κ.)	

ιβ)	ειδικό	ποινικό	αδίκημα	της	ασφαλιστικής	νομοθεσίας	

Για	τις	ανώνυμες	εταιρίες	οι	πιο	πάνω	προϋποθέσεις	πρέπει	να	συντρέχουν	και	για	τον	

πρόεδρο,	τον	διευθύνοντα	σύμβουλο	ή	και	τους	τυχόν	άλλους	νομίμους	εκπροσώπους	

αυτής.	

5.3	 Το	 νομικό	 πρόσωπο	 πρέπει	 επιπλέον	 να	 μην	 τελεί	 σε	 αναγκαστική	 διαχείριση,	

κοινή	 ή	 ειδική	 εκκαθάριση,	 διαδικασία	 εξυγίανσης	 ή	 άλλη	 ανάλογη	 κατάσταση	 που	

δημιουργεί	αμφιβολίες,	ως	προς	την	φερεγγυότητα	και	την	οικονομική	ευρωστία	του,	

καθώς	και	να	μην	τελεί	σε	διαδικασία	κήρυξής	της	σε	μία	από	τις	προαναφερόμενες	

καταστάσεις.	
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5.4	Να	μην	έχει	αποκλειστεί	από	την	συμμετοχή	σε	δημόσιους	διαγωνισμούς.	

5.5	Να	είναι	εγγεγραμμένο	στο	οικείο	Επιμελητήριο	και	να		βρίσκεται	υπό	την	εποπτεία	

της	Τράπεζας	της	Ελλάδος.	

5.6	 Οι	 προσφορές	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλονται	 απευθείας	 από	 τις	 ασφαλιστικές	

εταιρείες	και	όχι	μέσω	ασφαλιστικών	διαμεσολαβητών.	

5.7	Επισημαίνεται	ότι	κάθε	διαγωνιζόμενος	μπορεί	να	συμμετέχει	στο	διαγωνισμό	είτε	

μεμονωμένα	είτε	ως	μέλος	μιας	και	μόνο	σύμπραξης/κοινοπραξίας.		

5.8	Σε	περίπτωση	που	η	σύμβαση	ανατεθεί	σε	κάποια	Κοινοπραξία,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	

θα	 ζητήσει	 πριν	 την	 υπογραφή	 της	 σύμβασης	 να	 συσταθεί	 Κοινοπραξία	 με	

συμβολαιογραφικό	έγγραφο.	Τα	μέλη	της	Κοινοπραξίας	ευθύνονται	έκαστος,	έναντι	της	

Αναθέτουσας	Αρχής,	αλληλεγγύως	και	εις	ολόκληρον	για	την	εκτέλεση	του	έργου.		

6.	ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΣΟΝΤΑ	

Για	 την	 συμμετοχή	 τους	 στον	 διαγωνισμό,	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 πρέπει	 να	 πληρούν	

υποχρεωτικά	επί	ποινή	αποκλεισμού,		τις	κατωτέρω	αναφερόμενες,	προϋποθέσεις:			

Α)	 Να	 έχουν	 στο	 χαρτοφυλάκιό	 τους	 τουλάχιστον	 τρεις	 	 (3)	 συμβάσεις	 παρόμοιου	

αντικειμένου,	 ήτοι	 ομαδικής	ασφάλισης	 νοσοκομειακής	περίθαλψης	σε	 ισχύ	 κατά	 την	

ημερομηνία	κατάθεσης	της	προσφοράς,	οι	οποίες	καλύπτουν	τουλάχιστον	χίλια		(1.000)	

φυσικά	πρόσωπα	(εργαζομένους,	στελέχη,	μέλη	Διοικητικού	Συμβουλίου	κλπ)	σε	έναν	

εργοδότη	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο	οποιασδήποτε	μορφής.		

	Β)	Να	διαθέτουν	ειδικό	τμήμα	πληροφόρησης	των	ασφαλισμένων	για	τις	παρεχόμενες	

υπηρεσίες	συμβολαίου	με	δυνατότητα	υποδοχής	και	διεκπεραίωσης	των	απαραίτητων	

διαδικασιών	αποζημίωσης.		

Γ)	 Να	 διαθέτουν	 την	 απαραίτητη	 υποδομή	 για	 την	 ανάληψη	 εξ	 ολοκλήρου	 της	

υποχρέωσης	 είσπραξης	 των	 ασφαλίστρων	 από	 τους	 ασφαλισμένους.	 Τούτο	

συμπεριλαμβάνει	 την	 είσπραξη	 με	 μέσα	 ηλεκτρονικής	 τραπεζικής,	 την	 αποστολή		

ειδοποιητηρίων,	οχλήσεων,	κ.λ.π..	καθώς	και	κάθε	άλλη	αναγκαία	ενέργεια.	

7.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΤΕΥΧΩΝ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	-	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	–	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ		

7.1	 Οι	 διαγωνιζόμενοι	 μπορούν	 να	 προμηθευτούν	 το	 παρόν	 Τεύχος	 Διακήρυξης	

επιτόπου	 ή	 μέσω	 ταχυδρομείου	 απευθυνόμενοι	 στον	 Δ.Σ.Α.	 ως	 εξής:	
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………………………Τηλ.:……………….	 –	 Fax:	………………..(εργάσιμες	 ημέρες	 και	ώρες	 09:00	 –	

15:00)	ή	από	την	ιστοσελίδα	του	Δ.Σ.Α.	www.dsa.gr.		

7.2	Οι	ενδιαφερόμενοι	θα	πρέπει	να	υποβάλουν	τυχόν	απορίες	και	ερωτήματα	σχετικά	

με	 τους	 όρους	 του	 διαγωνισμού	 απευθυνόμενοι	 εγγράφως	 στην	 διεύθυνση	 που	

αναφέρεται	 στο	 άρθρο	 7.1	 το	 αργότερο	 μέχρι	 ........................	 -	 2016,	 με	 ρητή	 αναφορά	

στον	 τίτλο	 του	 διαγωνισμού,	 όπως	 αυτός	 περιγράφεται	 στο	 άρθρο	 2	 ΤΙΤΛΟΣ	

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.	 Ο	 Δ.Σ.Α.	 θα	 συγκεντρώσει	 όλα	 τα	 ερωτήματα	 και	 έως	 ........................	 -	

2016,	δύναται	να	εκδώσει	Τεύχος	Διευκρινήσεων,	το	οποίο	οφείλουν	να	προμηθευτούν	

οι	ενδιαφερόμενοι	απευθυνόμενοι	στον	Δ.Σ.Α,	όπως	περιγράφεται	στην	παράγραφο	7.1.	

ανωτέρω.	 Στο	 τεύχος	 αυτό	 είναι	 επίσης	 δυνατόν	 να	 περιληφθούν	 βελτιώσεις,	

συμπληρώσεις	 ή	 τροποποιήσεις	 όρων	 των	 τευχών,	 που	 τυχόν	 προκύψει	 ότι	

απαιτούνται.	 Για	 το	λόγο	αυτό	καλούνται	οι	 ενδιαφερόμενοι	 να	μην	αμελήσουν	να	το	

προμηθευτούν.	Το	Τεύχος	Διευκρινήσεων	συμπληρώνει	και	ενσωματώνεται	στα	τεύχη	

του	Διαγωνισμού	και	θεωρείται	αναπόσπαστο	μέρος	της	παρούσας	Διακήρυξης.		

8.	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

8.1	 Η	 προσφορά,	 πρέπει	 να	 ακολουθεί	 σε	 ό,	 τι	 αφορά	 τον	 τρόπο	 υποβολής	 και	 το	

περιεχόμενο	του	φακέλου,	όπως	αυτά	ορίζονται	στην	παρούσα	Διακήρυξη.		

8.2	 Ο	 φάκελος	 της	 προσφοράς	 πρέπει	 να	 κατατεθεί	 ή	 να	 αποσταλεί	 με	 συστημένη	

επιστολή	 ή	 με	 υπηρεσία	 courrier	 στην	 έδρα	 του	Δ.Σ.Α.,	 να	 είναι	 σφραγισμένος	 και	 να	

φέρει	 υποχρεωτικά	 την	 παρακάτω	 ετικέτα:	 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ	 -ΕΠΩΝΥΜΙΑ	

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ-	 ΓΙΑ	 ΤΟΝ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ	ΟΜΑΔΙΚΗΣ	

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	Δ.Σ.Α.		ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥΣ»	Γραφείο	

…………………..	Υπόψη:	Επιτροπής	διαγωνισμού.	

8.3	Η	προθεσμία	υποβολής	των	προσφορών	λήγει	την	 ......................,	ημέρα	 ...................	και	

ώρα	12:00.	Προσφορές	που	κατατίθενται	μετά	τη	λήξη	της	ανωτέρω	ημερομηνίας	και	

ώρας	 υποβολής	 δεν	 θα	 αποσφραγίζονται	 από	 την	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 και	 θα	

απορρίπτονται	 ως	 εκπρόθεσμες.	 Οι	 διαγωνιζόμενοι	 δεσμεύονται	 από	 την	 προσφορά	

τους	για	διάστημα	εκατόν	ογδόντα	(180)	ημερολογιακών	ημερών	από	την	ημερομηνία	

λήξης	της	προθεσμίας	αυτής.	Προσφορές,	που	αναφέρουν	χρόνο	ισχύος	μικρότερο	των	

εκατόν	 ογδόντα	 (180)	 ημερολογιακών	ημερών,	 απορρίπτονται	ως	απαράδεκτες.	 Στην	

περίπτωση	αποστολής	της	προσφοράς	με	συστημένη	επιστολή,	ή	courier	διευκρινίζεται	

ότι	οι	διαγωνιζόμενοι	φέρουν	την	ευθύνη	της	έγκαιρης	παραλαβής	της	από	τον	Δ.Σ.Α.,	
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δεδομένου	ότι	πρέπει	να	έχει	περιέλθει	στον	Δ.Σ.Α.	μέχρι	την	ανωτέρω	ημερομηνία	και	

ώρα,	και	όχι	απλώς	να	έχει	ταχυδρομηθεί	μέχρι	τότε.	

	8.4	 Εάν	 προκύψει	 θέμα	 παράτασης	 της	 ισχύος	 των	 προσφορών,	 ο	 Δ.Σ.Α.,	 απευθύνει	

έγγραφο	 ερώτημα	 προς	 τους	 προσφέροντες,	 αν	 αποδέχονται	 την	 παράταση	 για	

συγκεκριμένο	 χρονικό	 διάστημα.	 Οι	 προσφέροντες	 οφείλουν	 να	 απαντήσουν	 μέσα	 σε	

πέντε	 (5)	 εργάσιμες	ημέρες.	Ανακοίνωση	επιλογής	αναδόχου	μπορεί	να	γίνει	και	μετά	

τη	 λήξη	 της	 ισχύος	 της	 προσφοράς,	 δεσμεύει	 όμως	 τον	 προσφέροντα	 μόνο	 εφόσον	

αυτός	το	αποδεχθεί.	Σε	περίπτωση	άρνησής	του	η	ανάθεση	γίνεται	στο	δεύτερο	κατά	

σειρά	επιλογής.		

8.5	Ο	Φάκελος	της	προσφοράς,	πρέπει	 να	περιέχει	δύο	σφραγισμένους	Υποφακέλους,	

με	τις	ενδείξεις	αντίστοιχα	“Υποφάκελος	Νομιμοποιητικών	Στοιχείων	και	Ουσιαστικών	

Προσόντων”	 και	 “Υποφάκελος	Οικονομικής	Προσφοράς”.	 Στο	φάκελο	 της	προσφοράς	

και	στους	υποφακέλους	που	θα	περιέχονται	σε	αυτόν	πρέπει	να	αναγράφεται	ο	τίτλος	

του	 διαγωνισμού,	 η	 επωνυμία,	 η	 διεύθυνση	 και	 τηλέφωνο	 επικοινωνίας	 του	

διαγωνιζομένου.	Προκειμένου	για	κοινοπραξία/σύμπραξη	εταιρειών	θα	αναγράφονται	

τα	 στοιχεία	 (επωνυμία,	 διεύθυνση,	 τηλέφωνο)	 όλων	 των	 εταιρειών	 -	 μελών	 της	

κοινοπραξίας/σύμπραξης.	Η	προσφορά	καθώς	και	τα	σχετικά	έγγραφα	που	ζητούνται	

να	υποβληθούν	σύμφωνα	με	τη	Διακήρυξη	 (δηλώσεις,	οικονομική	προσφορά	κλπ.)	θα	

φέρουν	 απαραίτητα	 ημερομηνία	 και	 υπογραφή	 είτε	 του	 νομίμου	 εκπροσώπου	 του	

διαγωνιζόμενου	 είτε	 του	 ειδικά	 εξουσιοδοτημένου	 προς	 τούτο	 εκπροσώπου	 του	

διαγωνιζόμενου,	 όπως	 αυτός	 προκύπτει	 από	 τα	 προσκομιζόμενα	 νομιμοποιητικά	

έγγραφα.		

8.6	 Οι	 προσφορές	 υποβάλλονται	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 ή	 σε	 οποιαδήποτε	 άλλη	

γλώσσα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 συνοδευόμενες	 από	 επίσημη	 μετάφραση	 στην	

ελληνική	 γλώσσα.	 Σε	 περίπτωση	 διαφωνίας,	 υπερισχύει	 η	 επίσημη	 μετάφραση	 στην	

ελληνική	γλώσσα.	

	9.	 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ	 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	 ΚΑΙ	

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ	

	Όλα	τα	δικαιολογητικά	που	αναφέρονται	κατωτέρω	αναλυτικά,	πρέπει	να	υποβληθούν	

σε	πρωτότυπα	ή	σε	επικυρωμένα	αντίγραφα,	πλην	των	ΦΕΚ	που	κατατίθενται	σε	απλά	

αντίγραφα.	 Στον	 Υποφάκελο	 θα	 περιλαμβάνεται	 αναλυτικός	 πίνακας	 περιεχομένων,	

στον	οποίο	θα	καταγράφονται	όλα	τα	υποβαλλόμενα	στοιχεία	κατ’	αντιστοιχία	προς	τις	

παραγράφους	της	παρούσας.		
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9.1	Άδεια	λειτουργίας	της	ασφαλιστικής	επιχείρησης,	σύμφωνα	με	τον	νόμο	4364/2016	

και	την	εν	γένει	ισχύουσα	νομοθεσία	περί	ιδιωτικής	ασφάλισης.	

9.2	 Πρακτικό	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Ανώνυμης	 Εταιρείας,	 για	 την	 έγκριση	

συμμετοχής	 στο	 διαγωνισμό.	 Με	 την	 ίδια	 απόφαση	 αν	 ο	 διαγωνιζόμενος	 το	 επιθυμεί	

μπορεί	 να	 ορίσει	 ειδικό	 εκπρόσωπό	 του,	 αντί	 του	 νομίμου	 εκπροσώπου,	 για	 την	

υποβολή	και	 υπογραφή	της	προσφοράς,	 καθώς	και	 για	 την	υπογραφή	κάθε	σχετικού	

εγγράφου	ή	δήλωσης	για	το	διαγωνισμό.	Στην	ίδια	απόφαση	θα	περιλαμβάνεται	επίσης	

και	 ο	 διορισμός	 αντικλήτου	 με	 τα	 πλήρη	 στοιχεία	 του	 (ονοματεπώνυμο,	 διεύθυνση,	

αριθμός	 τηλεφώνου-fax,	 κ.λ.π)	 για	 κάθε	 επικοινωνία	 που	 τυχόν	 απαιτηθεί.	 Ως	

αντίκλητος	μπορεί	επίσης	να	ορισθεί	και	το	πρόσωπο	που	τυχόν	έχει	ορισθεί	ως	ειδικός	

εκπρόσωπος	 σύμφωνα	 με	 τα	 ανωτέρω.	 Σε	 περίπτωση	 κοινοπραξίας	 /	 σύμπραξης,	 ο	

Αντίκλητος	 θα	 είναι	 κοινός	 για	 όλα	 τα	 μέλη.	 Ο	 ως	 άνω	 διοριζόμενος	 αντίκλητος	 θα	

δηλώσει	 γραπτώς	 την	 αποδοχή	 του	 με	 σχετική	 «υπεύθυνη	 δήλωση	 του	Ν.	 1599/89»,	

που	θα	συνυποβληθεί	με	την	άνω	απόφαση.	Επίσης,	σε	περίπτωση	κοινοπραξίας	η	ως	

άνω	απόφαση	οφείλει	 να	περιλαμβάνει	 επιπλέον	για	κάθε	μέλος:	α)	Την	αποδοχή	για	

την	 από	 κοινού	 συμμετοχή	 στο	 διαγωνισμό	 και	 την	 εκτέλεση	 της	 σύμβασης,	 β)	 Το	

ποσοστό	 συμμετοχής	 κάθε	 μέλους	 στην	 κοινοπραξία,	 γ)	 Τον	 διορισμό	 μιας	 από	 τις	

εταιρείες	-	μέλη	ως	κοινής	εκπροσώπου	της	κοινοπραξίας	απέναντι	στον	Δ.Σ.Α.	καθ’	όλη	

τη	διάρκεια	της	σύμβασης,	η	οποία	θα	έχει	την	ανέκκλητη	εντολή	και	πληρεξουσιότητα	

των	 υπολοίπων	 εταιρειών	 για	 να	 εκπροσωπεί	 την	 κοινοπραξία	 και	 να	 δεσμεύει	 τις	

εταιρείες	 -	 μέλη	 απέναντι	 	 στον	 Δ.Σ.Α.	 και	 γενικότερα	 να	 ενεργεί	 και	 δηλώνει	 κάθε	 τι	

απαραίτητο	 για	 την	 πραγματοποίηση	 της	 σύμβασης,	 δ)	 Τη	 δήλωση	 ότι	 ευθύνονται	

αλληλέγγυα	και	σε	ολόκληρο	η	κάθε	μια	από	αυτές	για	τις	υποχρεώσεις	που	απορρέουν	

από	την	σύμβαση	απέναντι	 	στον	Δ.Σ.Α.	και	ε)	Τη	δήλωση	ότι	σε	περίπτωση	που	τους	

ανατεθεί	 η	 σύμβαση	 θα	 συντάξουν	 συμβολαιογραφικό	 έγγραφο	 για	 την	 σύσταση	

κοινοπραξίας	 με	 έδρα	 την	 Αθήνα,	 που	 θα	 προσκομίσουν	 στον	 Δ.Σ.Α.,	 στο	 οποίο	 θα	

συμπεριλάβουν	υποχρεωτικά	όλα	τα	παραπάνω	υπό	στοιχεία	α,	β,	γ	&	δ	αναφερόμενα.	

	9.3	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	Ν.	1599/86	του	νομίμου	εκπροσώπου,	ότι:		

9.3.1	έχει	μελετήσει	λεπτομερώς	τα	στοιχεία	του	Προγράμματος	Εθελοντικής	Ομαδικής	

Ασφάλισης	 και	 το	 Τεύχος	 Διευκρινίσεων	 και	 συμπληρωματικών	 στοιχείων	 και	 έχει	

λάβει	γνώση	όλων	των	στοιχείων	του	Τεύχους	Διακήρυξης.		

9.3.2	όλα	τα	υποβαλλόμενα	στοιχεία	και	πληροφορίες	που	υποβάλει	με	την	προσφορά	

του	 είναι	 ακριβή,	 η	 προσφορά	 συντάχθηκε	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	

διακήρυξης	και	καλύπτει	το	αντικείμενο	της	σύμβασης.		
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9.3.3	 έχει	 μελετήσει	 επακριβώς	 τους	 όρους	 του	 παρόντος	 Διαγωνισμού	 και	 τα	 Τεύχη	

αυτού	και	τους	αποδέχεται	ανεπιφύλακτα.	

9.3.4.	 παραιτείται	 από	 κάθε	 δικαίωμα	 αποζημίωσής	 του	 σχετικό	 με	 οποιαδήποτε	

απόφαση	 του	 Δ.Σ.Α.	 σχετική	 με	 τον	 διαγωνισμό,	 ιδίως	 σε	 περίπτωση	 αναβολής	 ή	

ακύρωσης	αυτού.		

9.4	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	Ν.	1599/86	του	νομίμου	εκπροσώπου,	ότι:		

	•	βρίσκονται	και	λειτουργούν	σε	συμμόρφωση	με	τις	διατάξεις	του	Ν.	4364/2016	και	

έχουν	 υποβάλλει	 κάθε	 απαιτούμενο	προς	 τούτο	 έγγραφο	στην	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος,	

ως	αρμόδια	εποπτεύουσα	αρχή.	

•	 δεν	 βρίσκονται	 σε	 πτώχευση,	 εκκαθάριση,	 παύση	 δραστηριοτήτων,	 αναγκαστική	

διαχείριση	 ή	 πτωχευτικό	 συμβιβασμό	 ή	 άλλη	 διαδικασία	 αφερεγγυότητας	 ή	

οποιαδήποτε	 διαδικασία	 προπτωχευτικής	 εξυγίανσης	 ή	 σε	 οποιαδήποτε	 ανάλογη	

κατάσταση	 που	 προκύπτει	 από	 παρόμοια	 διαδικασία	 προβλεπόμενη	 από	 τις	 εθνικές,	

νομοθετικές	και	κανονιστικές	διατάξεις.	

	•	 δεν	 έχει	 κινηθεί	 εναντίον	 τους	 διαδικασία	 κήρυξης	 σε	 πτώχευση,	 εκκαθάριση,	

αναγκαστικής	 διαχείρισης,	 πτωχευτικού	 συμβιβασμού,	 ή	 άλλης	 διαδικασίας	

αφερεγγυότητας	 ή	 οποιασδήποτε	 διαδικασίας	 προπτωχευτικής	 εξυγίανσης	 ή	

οποιαδήποτε	άλλη	ανάλογη	διαδικασία	προβλεπόμενη	από	τις	εθνικές,	νομοθετικές	και	

κανονιστικές	διατάξεις.	

	•	δεν	έχει	διαπράξει	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα	που	μπορεί	να	διαπιστωθεί	με	

οποιοδήποτε	μέσο	από	τις	αναθέτουσες	αρχές	για	το	οποίο	του	επιβλήθηκε	ποινή	που	

του	στερεί	το	δικαίωμα	συμμετοχής	σε	δημόσιους	διαγωνισμούς.	

•	έχουν	εκπληρώσει	τις	υποχρεώσεις	τους,	όσον	αφορά	στην	καταβολή	των	εισφορών	

κοινωνικής	ασφάλισης	(κύριας	και	επικουρικής).	

•	 έχουν	 εκπληρώσει	 τις	 υποχρεώσεις	 τους	 τις	 σχετικές	 με	 την	 πληρωμή	 φόρων	 και	

τελών,	σύμφωνα	με	την	ελληνική	νομοθεσία.		

•	 αναλαμβάνουν	 την	 υποχρέωση	 για	 την	 έγκαιρη	 και	 προσήκουσα	 προσκόμιση	 των	

δικαιολογητικών	που	αναφέρονται	στο	άρθρο	15.		

9.5	 Πιστοποιητικό	 εγγραφής	 του	 διαγωνιζομένου	 στο	 αρμόδιο	 Επιμελητήριο,	 που	 να	

είναι	σε	 ισχύ	κατά	την	ημερομηνία	υποβολής	των	προσφορών,	ή,	αν	δεν	αναγράφεται	
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σε	 αυτό	 χρόνος	 ισχύος,	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 διαγωνιζόμενος	 έχει	 εκπληρώσει	 τις	

υποχρεώσεις	του	μέχρι	τη	λήξη	του	τρέχοντος	–της	υποβολής	της	προσφοράς-	έτους.		

9.6	 Πρακτικό	 συγκρότησης	 σε	 σώμα	 του	 εν	 ενεργεία	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	

εταιρείας,	ΦΕΚ	ή/και	σχετικό	πιστοποιητικό	από	το	ΓΕ.ΜΗ.	 ,	 όπου	έγινε	η	αντίστοιχη	

δημοσίευση,	από	το	οποίο	θα	προκύπτει	η	εκπροσώπηση	της	εταιρείας.		

9.7	Επίσημο	αντίγραφο	ή	φωτοαντίγραφο	του	καταστατικού	της	 εταιρείας	και	 τυχόν	

τροποποιήσεών	του	ή	του	τελευταίου	κωδικοποιημένου	καταστατικού	και	αντίγραφα	

των	ΦΕΚ	ή/και	των	πιστοποιητικών	του	ΓΕ.ΜΗ,	όπου	έγινε	η	αντίστοιχη	δημοσίευση.		

9.8	 Σε	 περίπτωση	 Κοινοπραξίας	 /	 Σύμπραξης	 Εταιρειών,	 όλα	 τα	 έγγραφα	 στοιχεία,	

υπεύθυνες	 δηλώσεις	 και	 πιστοποιητικά	 υποβάλλονται	 για	 κάθε	 συμπράττουσα	

εταιρεία	χωριστά.		

9.9	Σχέδιο	με	τους	όρους	του	συμβολαίου	σύμφωνα	με	την	παρούσα	διακήρυξη	και	το	

παράρτημα	ΙΙΙ.	

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΣΟΝΤΑ		

Αναφορικά	 με	 το	 χαρτοφυλάκιο	 τουλάχιστον	 τριών	 (3)	 συμβάσεων	 παρόμοιου	

αντικειμένου,	 ήτοι	 ομαδικής	 ασφάλισης	 νοσοκομειακής	 περίθαλψης	 σε	 ισχύ	 την	

ημερομηνία	κατάθεσης	της	προσφοράς.	τα	οποία	καλύπτουν	τουλάχιστον	χίλια	(1.000)	

φυσικά	 πρόσωπα	 (εργαζομένους,	 στελέχη,	 μέλη	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 κλπ)	 σε	 ένα	

εργοδότη	 φυσικό	 ή	 νομικό	 πρόσωπο	 οποιασδήποτε	 μορφής,	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 θα	

πρέπει	 να	 προσκομίσουν	 σχετικό	 κατάλογο,	 ο	 οποίος	 θα	 περιλαμβάνει	 τα	 ακόλουθα	

στοιχεία	των	δύο	(2)	τελευταίων	ετών:		

Α.			τον	πελάτη,	ήτοι	τον	συμβαλλόμενο	του	ασφαλιστηρίου	συμβολαίου	

Β.			το	σύνολο	των	κυρίως	ασφαλισμένων		

Γ.			το	σύνολο	των	εξαρτημένων	ασφαλισμένων	

Δ.			το	σύνολο	των	ασφαλίστρων		

Αναφορικά	με	το		ειδικό	τμήμα	πληροφόρησης	των	ασφαλισμένων	για	τις	παρεχόμενες	

υπηρεσίες	συμβολαίου	με	δυνατότητα	υποδοχής	και	διεκπεραίωσης	των	απαραίτητων	

διαδικασιών	 αποζημίωσης,	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 θα	 πρέπει	 να	 περιγράψουν	 συνοπτικά	

τον	τρόπο	λειτουργίας	του	συγκεκριμένου	τμήματος	(ενδεικτικά	αριθμός	προσωπικού,	

μηχανογραφικά	συστήματα,	πιθανοί	εξωτερικοί	πάροχοι	κτλ).	
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Αναφορικά	 με	 την	 υποδομή	 για	 την	 ανάληψη	 εξ	 ολοκλήρου	 από	 την	 ασφαλιστική	

εταιρεία	της	υποχρέωσης	είσπραξης	των	ασφαλίστρων,	οι	ενδιαφερόμενοι	θα	πρέπει	να	

περιγράψουν	 συνοπτικά	 τον	 τρόπο	 και	 την	 διαδικασία	 που	 ακολουθείται	 για	 την	

είσπραξη	αυτών.	

	10.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

10.1	 Στον	 Υποφάκελο	 Οικονομικής	 Προσφοράς	 θα	 περιέχεται	 ολογράφως	 και	

αριθμητικώς	 το	 συνολικό	 κόστος	 σε	 Ευρώ	 των	 προσφερομένων	 καλύψεων	 και	

παροχών	 (καθαρά	 ασφάλιστρα	 και	 νόμιμες	 κρατήσεις).	 Ο	 φάκελος	 αυτός	 θα	 είναι	

απαραιτήτως	σφραγισμένος	επί	ποινή	αποκλεισμού	του	υποψηφίου.		

10.2		Οι	προσφορές	πρέπει	να	είναι	δακτυλογραφημένες	και	να	μην	φέρουν	διορθώσεις	

(σβησίματα,	 διαγραφές,	 προσθήκες	 κλπ.)	 επί	 ποινή	 αποκλεισμού.	 Οικονομική	

προσφορά	που	είναι	αόριστη	ή	υπό	αίρεση	απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.		

10.3	 Η	 Οικονομική	 Προσφορά	 υπογράφεται	 από	 το	 νόμιμο	 εκπρόσωπο	 του	

διαγωνιζομένου,	 ο	 οποίος	 επίσης	 μονογράφει	 όλα	 τα	 φύλλα	 αυτής.	 Προσφορά	 όμως	

που	 θα	 υποβληθεί	 ανυπόγραφη	 θεωρείται	 άκυρη.	 Σε	 περίπτωση	 σύμπραξης/	

κοινοπραξίας	Εταιρειών	η	προσφορά	υπογράφεται	και	μονογράφεται	αντίστοιχα	από	

τους	 νόμιμους	 εκπροσώπους	 όλων	 των	 Εταιρειών	 που	 συμμετέχουν	 στη	 σύμπραξη/	

κοινοπραξία.	 Μετά	 την	 υπογραφή	 των	 διαγωνιζομένων	 τίθεται	 και	 η	 εταιρική	

σφραγίδα.	 Σε	 περίπτωση	 σύμπραξης/	 κοινοπραξίας	 τίθεται	 η	 σφραγίδα	 της	 κάθε	

εταιρείας-μέλους.	

	10.4	 Διευκρινίζεται	 ότι	 εναλλακτικές	 προσφορές	 ή	 προσφορές	 για	 μέρος	 των	

ζητούμενων	υπηρεσιών	δεν	γίνονται	δεκτές.	Εξάλλου,	διατύπωση	σχολίων	ή	αιρέσεων	ή	

όρων	 στην	 οικονομική	 προσφορά	 ή	 επιφυλάξεις	 επ’	 αυτής,	 θα	 θεωρηθούν	 ως	

επιφυλάξεις	 επί	 των	 όρων	 του	 διαγωνισμού	 και	 θα	 οδηγήσουν	 στην	 απόρριψη	 της	

οικονομικής	προσφοράς	του	διαγωνιζομένου	που	τις	διατυπώνει.		

10.5	 Σε	 περίπτωση	 υπάρξεως	 αθροιστικών	 λαθών	 στην	 Οικονομική	 Προσφορά	

διαγωνιζομένου,	 η	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 προβαίνει	 στη	 διόρθωση	 των	 αριθμητικών	

πράξεων	 και	 χρησιμοποιεί	 για	 την	 κατάταξη	 των	προσφορών,	 την	 διορθωμένη	πλέον	

προσφορά	 του	 διαγωνιζομένου.	 Οι	 τιμές	 της	Οικονομικής	Προσφοράς	 που	 θα	 δοθούν	

από	τους	διαγωνιζομένους,	αποτελούν	την	πλήρη	αποζημίωσή	τους	για	την	πλήρη	και	

επιτυχή	 εκτέλεση	 του	 Ασφαλιστηρίου	 Συμβολαίου,	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 του	

Παραρτήματος	 IΙΙ	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	 και	 των	 λοιπών	

τευχών	 και	 τεκμαίρεται	 ότι	 για	 τον	 προσδιορισμό	 τους	 έχουν	 συνυπολογισθεί	 και	
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ληφθεί	 υπόψη	 όλες	 οι	 δαπάνες	 για	 τους	 αντασφαλιστές,	 για	 τις	 αμοιβές	 του	

προσωπικού	και	των	συνεργατών	που	θα	απασχοληθούν	και	κάθε	μορφής	έξοδα	που	

θα	 απαιτηθούν	 για	 την	 εκτέλεση	 των	 εργασιών	 αυτών,	 όλες	 οι	 δαπάνες	 για	 φόρους,	

εισφορές,	τέλη,	κρατήσεις,	κόστη	ασφαλιστικής	κάλυψης	και	λοιπά	κόστη	με	τα	οποία	

βαρύνεται	ο	ανάδοχος	σύμφωνα	με	τη	Σύμβαση,	όπως	επίσης	και	τα	γενικά	έξοδα	και	

το	 όφελός	 του.	 Καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 Σύμβασης,	 οι	 τιμές	 αυτές	 είναι	 και	 θα	

παραμείνουν	 σταθερές	 και	 δεν	 υπόκεινται	 σε	 αναθεώρηση	 ή	 επικαιροποίηση	 για	

οποιοδήποτε	λόγο	ή	αιτία.	

10.6	 	Υπερβολικά	χαμηλές	προσφορές	που	αποκλίνουν	σε	ποσοστό	άνω	του	30%	από	

τον	μέσο	όρο	των	παραδεκτών	οικονομικών	προσφορών	των	υπολοίπων	υποψηφίων		

δύναται	 να	 απορριφθούν	 εφόσον	 δεν	 δοθεί	 πλήρης	 και	 επαρκής	 αιτιολόγηση	 για	 το	

ύψος	τους.	

10.7			Οι	διαγωνιζόμενοι	θα	συμπληρώσουν	το	παρακάτω	τιμολόγιο	για	την	προσφορά	

τους,	με	αναλυτική	αναφορά	εκάστου	κονδυλίου	που	διαμορφώνει	το	τελικό	ποσό		του	

ασφαλίστρου,	σύμφωνα	με	όσα	αναφέρονται	στο	παρόν	άρθρο	:		

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

	 ΕΤΗΣΙΑ	

ΜΕΙΚΤΑ	

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	

ΕΤΗΣΙΑ	

ΚΑΘΑΡΑ	

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	

ΜΗΝΙΑΙΟ	

ΜΕΙΚΤΟ	

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ	

ΜΗΝΙΑΙΟ	

ΚΑΘΑΡΟ		

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ	

ΚΥΡΙΩΣ	

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ	

	 	 	 	

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ	

ΕΝΗΛΙΚΑΣ	

	 	 	 	

ΔΥΟ	Η’	

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ	

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ	

ΜΕΛΗ	

	 	 	 	

	

Συνοδευτικά	του	ως	άνω	πίνακα	πρέπει	να	παρατίθεται	ανάλυση	του	ασφαλίστρου	και	

των	 παροχών	 που	 περιλαμβάνει	 καθώς	 και	 τυχόν	 πρόσθετων	 παροχών	 αυτού.	 Στην	

προσφορά	 θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 προσδιορίζονται	 τα	 διαχειριστικά	 έξοδα	 και	 το	

υπολογιζόμενο	 περιθώριο	 κέρδους.	 Στο	 τέλος	 του	 κειμένου	 πρέπει	 να	 τίθεται	 η	

Υπογραφή	 του	 Νομίμου	 Εκπροσώπου	 του	 Διαγωνιζομένου	 και	 η	 σφραγίδα	 της	
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εταιρείας	 (σε	 περίπτωση	 κοινοπραξίας/	 σύμπραξης	 τίθενται	 οι	 υπογραφές	 των	

νομίμων	 εκπροσώπων	 όλων	 των	 εταιρειών	 που	 συμμετέχουν	 στην	 κοινοπραξία/	

σύμπραξη	και	η	σφραγίδα	έκαστης	εκ	των	συμπραττουσών	εταιρειών).		

11.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		-	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ	

11.1	 Ο	 παρών	 διαγωνισμός	 διεξάγεται	 με	 ανοιχτή	 διαδικασία	 και	 ανάδοχος	 θα	

ανακηρυχθεί	εκείνος	που	θα	υποβάλει	την	πιο	συμφέρουσα	προσφορά.	

11.2	 	 Τα	 κριτήρια	 που	 θα	 συνεκτιμηθούν	 θα	 έχουν	 την	 εξής	 βαρύτητα	 στην	

διαμόρφωση	της	τελικής	βαθμολογίας:	

Οικονομική	προσφορά:	45%	

Τεχνική	προσφορά:	55%,	η	οποία	αναλύεται	ως	εξής:	

	Α.	σύνολο	συμβολαίων	ομαδικής	ασφάλισης	(πέραν	των	3	συμβολαίων	που	αποτελούν	

προϋπόθεση	 συμμετοχής)	 και	 ασφαλισμένων	 προσώπων	 σε	 ασφαλιστήρια	

προγράμματα	υγείας	που	διαχειρίζεται	ο	υποψήφιος,	5%.	Ο	αριθμός	των	συμβολαίων	

και	ο	συνολικός	αριθμός	ασφαλισμένων	σε	ομαδικά	ασφαλιστήρια	προγράμματα	υγείας	

εκτιμώνται	κατ΄	ισομοιρίαν		(2,5%	+	2,5%)	

Β.	προϋποθέσεις	κάλυψης	προϋπαρχουσών	ασθενειών	και	συγγενών	παθήσεων	

	(	χρονικό	όριο	αναμονής	),	10%	

Γ.	ποσοστό	δείκτη	ζημιών	που	τίθεται	ως	προϋπόθεση	για	την	συνέχιση	της	σύμβασης,	

5%	

Δ.	 όροι	 συνέχισης	 παροχής	 ασφαλιστικής	 κάλυψης	 μέσω	 ατομικού	 ασφαλιστηρίου		

συμβολαίου	 για	 τους	 κυρίως	 ασφαλισμένους	 και	 τα	 εξαρτώμενα	 μέλη	 τους,	 σε	

περίπτωση	 λήξης	 του	 ασφαλιστηρίου	 συμβολαίου	 ή/και	 εξόδου	 του	 ασφαλισμένου	

ή/και	του	εξαρτώμενου	μέλους,	λόγω	συμπλήρωσης	του	ορίου	ηλικίας,	10%	

Ε.	μείζον	όριο	κάλυψης,	πέραν	των	40.000	€	ετησίως,	5%	

ΣΤ.	 αξιολόγηση	 ποιοτικών	 χαρακτηριστικών,	 ήτοι	 ενδεικτικά,	 δίκτυο	 συμβεβλημένων	

Νοσοκομείων	 και	 όροι	 συμβάσεων	 της	 ασφαλιστικής	 εταιρείας	 με	 αυτά,	 τρόπος	

λειτουργίας	 κέντρου	 εξυπηρέτησης	 ασφαλισμένων,	 πιστοποίηση	 συστημάτων	

διαχείρισης	ποιότητας	κατά	ISO-9001:2015,		υποστηρικτικές	υποδομές,	10%	
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Ζ.		λοιπές	πρόσθετες	παροχές,	ήτοι	ενδεικτικά,	πίνακας	επιστροφής	ασφαλίστρων	λόγω	

καλής	χρήσης	συμβολαίου,		10%	

	11.3	Με	απόφαση	της	Διοίκησης	του	Δ.Σ.Α.	έχει	ορισθεί	Επιτροπή	Διαγωνισμού	για	την	

αξιολόγηση	των	προσφορών	που	θα	υποβληθούν.	Η	Επιτροπή	αυτή	θα	έχει	την	ευθύνη	

διενέργειας	του	διαγωνισμού	μέχρι	και	το	στάδιο	της	υποβολής	εισήγησης	για	ανάθεση	

προς	το	Δ.Σ.	του	Δ.Σ.Α.,	 το	οποίο	είναι	αρμόδιο	για	την	λήψη	της	απόφασης	ανάθεσης	

της	 σύμβασης.	 Η	 Επιτροπή,	 εφόσον	 το	 κρίνει	 σκόπιμο,	 μπορεί	 να	 ζητεί	 τη	 γνώμη	

ειδικών,	για	την	υποβοήθηση	του	έργου	της.		

11.4	Η	αποσφράγιση	των	προσφορών	θα	πραγματοποιηθεί	την	…………	και	ώρα	…..	στα	

γραφεία	 του	Δ.Σ.Α.,	 επί	 της	 οδού	Ακαδημίας	 αρ.	 60	 στην	Αθήνα.	Όσοι	 διαγωνιζόμενοι	

έχουν	καταθέσει	προσφορά	και	το	επιθυμούν	μπορούν	να	παρευρεθούν.	

	11.5	 Σε	 πρώτη	 φάση	 θα	 ελεγχθούν	 από	 την	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 οι	 Υποφάκελοι	

Νομιμοποιητικών	 Στοιχείων	 και	 Ουσιαστικών	 προσόντων	 των	 διαγωνιζομένων.	 Η	

Επιτροπή	Διαγωνισμού	έχει	το	δικαίωμα,	εφόσον	αυτή	το	κρίνει	αναγκαίο,	να	ζητήσει	

από	 τους	 Διαγωνιζόμενους	 αποσαφήνιση	 ή	 συμπλήρωση	 των	 υποβληθέντων	 στον	

Υποφάκελο	 στοιχείων	 μέσα	 σε	 συγκεκριμένη	 προθεσμία.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 οι	

Διαγωνιζόμενοι	 υποχρεούνται	 να	 υποβάλλουν	 τις	 ζητούμενες	 αποσαφηνίσεις	 ή	

συμπληρώσεις	 στην	 Επιτροπή,	 διαφορετικά	 η	 Προσφορά	 τους	 θα	 απορρίπτεται.	 Ως	

«αποσαφήνιση»	νοείται	η	χορήγηση	διευκρινίσεων	για	το	περιεχόμενο	των	εγγράφων	

που	 ήδη	 υποβλήθηκαν.	 Ως	 «συμπλήρωση»	 υποβληθέντων	 στοιχείων	 νοείται	 η	

προσκόμιση	νέων	στοιχείων,	εφόσον	αποδεικνύουν	σε	συνδυασμό	με	ήδη	υποβληθέντα	

στοιχεία	τη	συνδρομή	κάποιες	από	τις	προϋποθέσεις	της	παρούσας.	Οι	διαγωνιζόμενοι	

οι	οποίοι	δεν	θα	καταθέσουν	τα	 έγγραφα	προς	αποσαφήνιση	ή	και	συμπλήρωση	των	

νομιμοποιητικών	 στοιχείων	 ή	 των	 στοιχείων	 που	 αποδεικνύουν	 τα	 τυπικά	 τους	

προσόντα,	 σύμφωνα	 με	 τις	 απαιτήσεις	 της	 διακήρυξης	 θα	 αποκλείονται	 από	 την	

περαιτέρω	διαδικασία	του	διαγωνισμού.	Μετά	το	τέλος	των	εργασιών	της,	η	Επιτροπή	

θα	γνωστοποιήσει	 εγγράφως	σε	 όλους	 τους	 διαγωνιζόμενους	ποιοι	προκρίνονται	στη	

δεύτερη	 φάση	 του	 διαγωνισμού,	 κοινοποιώντας	 τους	 και	 το	 σχετικό	 πρακτικό.	

Ταυτόχρονα	καλούνται	να	προσέλθουν	στα	γραφεία	του	Δ.Σ.Α.	σε	συγκεκριμένη	ημέρα	

και	 ώρα	 προκειμένου	 να	 λάβουν	 γνώση	 των	 υποφακέλων	 νομιμοποιητικών	 και	

ουσιαστικών	 προσόντων.	 Εφόσον	 από	 τον	 έλεγχο	 αυτό	 δεν	 προκύψουν	 λόγοι	

αποκλεισμού	 ενός	 ή	 περισσοτέρων	 διαγωνιζομένων,	 η	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 θα	

προχωρήσει	 στην	 αποσφράγιση	 των	 φακέλων	 των	 Οικονομικών	 Προσφορών.	 Εάν	

προκύψει	 λόγος	 αποκλεισμού	 ενός	 ή	 περισσοτέρων	 διαγωνιζομένων,	 η	 Επιτροπή	 θα	
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γνωστοποιήσει	 τη	 σχετική	 απόφασή	 της	 εγγράφως	 προς	 τους	 ενδιαφερόμενους	

καλώντας	 τους	 ταυτόχρονα	 να	 παραλάβουν	 τους	 σφραγισμένους	 φακέλους	 της	

Οικονομικής	Προσφοράς	 τους.	 Σε	κάθε	περίπτωση	μετά	την	ολοκλήρωση	της	πρώτης	

φάσης,	δύναται	να	λάβει	χώρα	ανταγωνιστική	διαδικασία	μεταξύ	των	επικρατέστερων	

υποψηφίων.	

11.6	Τέλος	σε	δεύτερη	φάση,	η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	καλεί	εγγράφως	με	πρόσκληση,	

που	 θα	 αποσταλεί	 με	 τηλεομοιοτυπία	 (fax)	 ή	 μέσω	 μηνύματος	 ηλεκτρονικού	

ταχυδρομείου	 (e-mail),	 τους	 διαγωνιζόμενους,	 που	 έχουν	 προκριθεί	 στη	 φάση	 αυτή,	

όπως	 προσέλθουν	 σε	 συγκεκριμένη	 ημέρα	 και	 ώρα	 να	 παραστούν	 κατά	 την	

αποσφράγιση	 των	 Οικονομικών	 Προσφορών.	 Κατά	 τη	 δημόσια	 αυτή	 συνεδρίαση,	 η	

Επιτροπή	 Διαγωνισμού,	 προχωρά	 στην	 αποσφράγιση	 των	 Οικονομικών	 Προσφορών	

των	 διαγωνιζομένων.	 Στη	 συνέχεια	 δίδεται	 η	 δυνατότητα	 στους	 διαγωνιζομένους,	 να	

λάβουν	 γνώση	 του	 περιεχομένου	 των	 οικονομικών	 προσφορών	 των	

συνδιαγωνιζομένων	τους.	Στο	σημείο	αυτό	λήγει	η	δημόσια	συνεδρίαση	της	επιτροπής.	

Στη	 συνέχεια	 η	 Επιτροπή	 του	 Διαγωνισμού	 σε	 κλειστή	 συνεδρίαση,	 ελέγχει	 αν	 το	

περιεχόμενο	των	οικονομικών	προσφορών	είναι	σύμφωνο	με	τη	διακήρυξη.	Αν	κάποια	

οικονομική	 προσφορά	 δεν	 είναι	 σύμφωνη	 με	 τους	 όρους	 της	 διακήρυξης	 τότε	 θα	

απορρίπτεται	 ως	 απαράδεκτη.	 Στη	 συνέχεια	 προβαίνει	 στην	 τελική	 κατάταξη	 των	

διαγωνιζομένων	 με	 βάση	 την	 Οικονομική	 τους	 Προσφορά	 και	 στην	 έγγραφη	

γνωστοποίηση	 των	 αποτελεσμάτων	 σε	 αυτούς,	 κοινοποιώντας	 και	 το	 σχετικό	

πρακτικό.		

12.	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ		

12.1	 Επί	 των	 αποφάσεων	 της	 Επιτροπής	 οι	 διαγωνιζόμενοι	 μπορούν	 να	 υποβάλουν	

ενστάσεις	μέσα	σε	πέντε	(5)	ημερολογιακές	ημέρες	από	την	κοινοποίηση	σε	αυτούς	της	

αντίστοιχης	 απόφασης.	 Οι	 ενστάσεις	 υποβάλλονται	 εγγράφως,	 με	 επιστολή	 που	

απευθύνουν	οι	διαγωνιζόμενοι	στον	Πρόεδρο	της	Επιτροπής	Διαγωνισμού	και	η	οποία	

κατατίθεται	 ή	 αποστέλλεται	 στο	 Γραφείο	 του	Δ.Σ.Α.	 στην	 διεύθυνση	που	 αναφέρεται	

ανωτέρω	στην	παράγραφο	7.1	της	παρούσας.	Οι	ενστάσεις	αυτές	πρέπει	να	περιέχουν	

υποχρεωτικά	επαρκή	αιτιολόγηση	των	παραπόνων,	ώστε	να	είναι	δυνατή	η	αξιολόγησή	

τους.	Επί	των	ενστάσεων	αυτών	αποφασίζει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Δ.Σ.Α.,	μετά	

από	γνωμοδότηση	της	Επιτροπής	του	διαγωνισμού.	Οι	ενστάσεις	για	κάθε	στάδιο	του	

Διαγωνισμού	θα	πρέπει	να	υποβάλλονται	μέσα	στην	προβλεπόμενη	προθεσμία	κατά	τα	

ανωτέρω.	Οι	 ενστάσεις	 πρέπει	 επίσης	 να	 αφορούν	 τα	 θέματα,	 που	 κρίθηκαν	από	 την	

Επιτροπή	 στη	 συγκεκριμένη	 φάση	 του	 διαγωνισμού	 και	 μόνο,	 και	 όχι	 θέματα	 που	
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κρίθηκαν	 σε	 προηγούμενες	 φάσεις	 του	 διαγωνισμού.	 Επί	 των	 αποφάσεων	 του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	δεν	χωρεί	υποβολή	περαιτέρω	ενστάσεων.	

	13.	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ	

	13.1	 Η	 επιλογή	 αναδόχου	 θα	 γίνει	 μεταξύ	 των	 διαγωνιζομένων	 που	 πληρούν	 τους	

όρους	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	και	δεν	συντρέχει	λόγος	αποκλεισμού	τους	με	βάση	

τον	έλεγχο	του	Υποφακέλου	Νομιμοποιητικών	Στοιχείων	και	Ουσιαστικών	Προσόντων.	

	13.2	 Κριτήριο	 ανάθεσης	 είναι	 η	 πιο	 συμφέρουσα	 προσφορά,	 για	 τις	 παρεχόμενες	

υπηρεσίες,	όπως	ορίζεται	ανωτέρω.	

14.	ΑΚΥΡΩΣΗ	-	ΜΑΤΑΙΩΣΗ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		

14.1	 Ο	 διαγωνισμός	 ολοκληρώνεται	 με	 την	 έγκριση	 των	 αποτελεσμάτων	 του	 και	 την	

κατακύρωσή	του	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Δ.Σ.Α..	

	14.2	 Το	 αποτέλεσμα	 του	 διαγωνισμού	 μπορεί	 να	 ακυρωθεί,	 με	 απόφαση	 του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Δ.Σ.Α.,	στις	παρακάτω	περιπτώσεις	:		

α.	για	παράτυπη	διεξαγωγή	της	διαδικασίας,	 εφόσον	από	την	παρατυπία	επηρεάζεται	

το	αποτέλεσμα	του	διαγωνισμού.		

β.	εάν	ο	ανταγωνισμός	υπήρξε	ανεπαρκής	ή,	εάν	υπάρχουν	σοβαρές	ενδείξεις	ότι	έγινε	

συνεννόηση	των	διαγωνιζομένων	εις	βάρος	του	πραγματικού	ανταγωνισμού,	

	γ.	 εάν	 λήξει	 η	 ισχύς	 των	 οικονομικών	 προσφορών	 και	 δεν	 δοθούν	 οι	 απαιτούμενες	

παρατάσεις	από	τους	διαγωνιζομένους.		

14.3	 Ο	 διαγωνισμός	 μπορεί	 επίσης	 να	 ματαιωθεί,	 με	 απόφαση	 του	 Διοικητικού	

Συμβουλίου	του	Δ.Σ.Α.,	ιδίως	εάν	:	

α.	το	αποτέλεσμα	του	διαγωνισμού	κριθεί	αιτιολογημένα	μη	ικανοποιητικό,		

β.	ο	ανταγωνισμός	που	αναπτύχθηκε	κριθεί	μη	ικανοποιητικός,		

γ.	το	αποτέλεσμα	του	διαγωνισμού	κριθεί	οικονομικά	ασύμφορο,		

δ.	η	εκτέλεση	του	συμβατικού	αντικειμένου	δεν	ενδιαφέρει	πλέον	τον	Δ.Σ.Α..	

	14.4	Εάν	διαπιστωθούν	λάθη	ή	παραλείψεις	σε	οποιοδήποτε	στάδιο	 της	διαδικασίας,	

μπορεί	 να	 ακυρωθεί	 μερικά	 η	 διαδικασία	 του	 διαγωνισμού	 	 ή/και	 	 να	 αναμορφωθεί	

ανάλογα	 το	 αποτέλεσμά	 του	 από	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 Δ.Σ.Α.,	 ή/και	 να	
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αποφασισθεί	από	το	ίδιο	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	η	επανάληψη	του	διαγωνισμού	από	

το	σημείο	που	έγινε	το	λάθος	ή	η	παράλειψη.	

	14.5	Σε	κάθε	περίπτωση	ο	Δ.Σ.Α.	μπορεί	κατά	την	ελεύθερη	κρίση	του	να	ματαιώσει	το	

διαγωνισμό	 ολικά	 ή	 μερικά	 ή	 να	 τον	 αναβάλει	 σε	 οποιοδήποτε	 στάδιο	 και	 για	

οποιονδήποτε	 λόγο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	 γνωστοποιεί	 εγγράφως	 στους	

συμμετέχοντες	 τη	 ματαίωση	 ή	 την	 αναβολή.	 Κανείς	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 δε	

δικαιούται	 οποιαδήποτε	 αποζημίωση	 ούτε	 δύναται	 να	 εγείρει	 οποιαδήποτε	 απαίτηση	

για	την	αιτία	αυτή	ή	για	οιανδήποτε	άλλη.		

15.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

15.1	 Η	 Σύμβαση	 θα	 υπογραφεί	 μετά	 την	 έκδοση	 της	 απόφασης	 έγκρισης	 των	

αποτελεσμάτων	και	κατακύρωσης	του	Διαγωνισμού	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	

Δ.Σ.Α..	

	15.2	 Ο	 Ανάδοχος	 πριν	 την	 υπογραφή	 της	 σύμβασης	 οφείλει	 να	 υποβάλει	 σε	

σφραγισμένο	 φάκελο,	 μέσα	 σε	 προθεσμία	 που	 θα	 του	 ανακοινωθεί,	 τα	 έγγραφα	 και	

δικαιολογητικά,	που	αναφέρονται	στις	επόμενες	παραγράφους:		

15.2.1	 Νομιμοποιητικά	 Έγγραφα	 από	 τα	 οποία	 πρέπει	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	

διαγωνιζόμενος	 έχει	 συσταθεί	 και	 λειτουργεί	 νόμιμα.	 Για	 διευκόλυνση	 των	

διαγωνιζομένων	 παρατίθεται	 κατωτέρω	 κατάλογος	 των	 νομιμοποιητικών	 εγγράφων	

που	 απαιτούνται	 να	 προσκομισθούν	 για	 τις	 εταιρείες	 που	 έχουν	 συσταθεί	 και	

λειτουργούν	 σύμφωνα	 με	 το	 ελληνικό	 δίκαιο:	 Για	 τις	 ανώνυμες	 εταιρείες	 (Α.Ε.):	 1.	

Φύλλο	Εφημερίδος	της	Κυβερνήσεως	(ΦΕΚ),	όπου	δημοσιεύεται	η	ανακοίνωση	για	την	

καταχώριση	στο	Μητρώο	Ανωνύμων	Εταιριών	 (Μ.Α.Ε.)	 της	σύστασης	 της	 εταιρίας.	 2.	

Επίσημο	αντίγραφο	ή/και	πρόσφατη	κωδικοποίηση	του	καταστατικού	της	εταιρείας	με	

θεώρηση	από	το	ΓΕ.ΜΗ.	3.	Ακριβές	αντίγραφο	Πρακτικού	της	Γ.Σ.,	αναφερόμενο	στην	

εκλογή	 του	 τρέχοντος	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 .	 4.	 Ακριβές	 αντίγραφο	 Πρακτικού	

Διοικητικού	Συμβουλίου	για	την	συγκρότησή	του	ανωτέρω	 -υπό	στοιχείο	 (3)	 -	Δ.Σ.	σε	

σώμα	 και	 παροχή	 δικαιώματος	 υπογραφής	 και	 εκπροσωπήσεως	 και	 αντίστοιχο	ΦΕΚ	

ή/και	 πιστοποιητικό	 ΓΕ.ΜΗ.	 .	 Βεβαίωση	 της	 Αρμόδιας	 Αρχής(έκδοσης	 τελευταίου	

μηνός),	 από	 την	 οποία	 να	 προκύπτει	 ότι	 i)	 δεν	 έχει	 ανακληθεί	 η	 άδεια	 σύστασης	 και	

λειτουργίας	 της	 εταιρείας	 ii)	 δεν	 έχουν	 υποβληθεί	 δικαιολογητικά,	 από	 τα	 οποία	 να	

προκύπτει,	ότι	η	εταιρεία	αποφάσισε	τη	λύση	της	και	τη	θέση	της	σε	εκκαθάριση	iii)	ότι	

δεν	της	έχει	κοινοποιηθεί	αίτηση,	αγωγή	ή	δικαστική	απόφαση	για	λύση	της	εταιρείας	
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και	τη	θέση	της	σε	εκκαθάριση	iv)	το	ισχύον	Δ.Σ	και	η	εκπροσώπηση	v)	οι	καταστατικές	

τροποποιήσεις.		

15.2.2	 Επίσης	 ο	 ανάδοχος	 θα	πρέπει	 να	προσκομίσει	 πιστοποιητικά	από	 τα	 οποία	 θα	

προκύπτει	ότι	:	α.	Δεν	βρίσκεται	υπό	πτώχευση,	εκκαθάριση,	ειδική	εκκαθάριση,	παύση	

δραστηριοτήτων,	 αναγκαστική	 διαχείριση	 ή	 πτωχευτικό	 συμβιβασμό,	 και	 εν	 γένει	

οποιαδήποτε	 διαδικασία	 αφερεγγυότητας	 ή	 προπτωχευτική	 διαδικασία	 εξυγίανσης	 ή	

σε	 οποιαδήποτε	 ανάλογη	 κατάσταση	 που	 προκύπτει	 από	 παρόμοια	 διαδικασία	

προβλεπόμενη	από	τις	εθνικές,	νομοθετικές	και	κανονιστικές	διατάξεις.	β.	Δεν	εκινήθη	

εναντίον	 του	 διαδικασία	 κήρυξης	 σε	 πτώχευση,	 εκκαθάριση,	 αναγκαστική	 διαχείριση,	

πτωχευτικό	 συμβιβασμό,	 ή	 άλλη	 διαδικασία	 αφερεγγυότητας	 ή	 υπαγωγής	 σε	

προπτωχευτική	 διαδικασία	 εξυγίανσης	 ή	 οποιαδήποτε	 άλλη	 παρόμοια	 διαδικασία	

προβλεπόμενη	 από	 τις	 εθνικές,	 νομοθετικές	 και	 κανονιστικές	 διατάξεις	 γ.	 Δεν	

καταδικάσθηκε	 για	 αδίκημα	 που	 αφορά	 την	 επαγγελματική	 διαγωγή	 του,	 με	 βάση	

απόφαση	 η	 οποία	 έχει	 ισχύ	 δεδικασμένου.	 δ.	 Έχει	 εκπληρώσει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	

όσον	 αφορά	 την	 καταβολή	 των	 εισφορών	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 (κύριας	 και	

επικουρικής)	σύμφωνα	με	την	ελληνική	νομοθεσία.	ε.	Έχει	εκπληρώσει	τις	υποχρεώσεις	

του	 τις	 σχετικές	 με	 την	 πληρωμή	 των	 φόρων	 και	 τελών	 σύμφωνα	 με	 την	 ελληνική	

νομοθεσία.		

Όλα	τα	αναφερόμενα	παραπάνω	πιστοποιητικά	πρέπει	να	έχουν	εκδοθεί	πρόσφατα	και	

σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 ημερομηνία	 έκδοσής	 τους	 να	 μην	 είναι	 προγενέστερη	 της	

ημερομηνίας	υποβολής	προσφορών.		

15.2.3	 Σε	 περίπτωση	 Σύμπραξης	 Εταιρειών,	 όλα	 τα	 έγγραφα	 στοιχεία	 των	 ανωτέρω	

σημείων,	 υποβάλλονται	 για	 κάθε	 συμπράττουσα	 εταιρεία	 χωριστά.	 Επιπλέον	 θα	

καταθέσουν	 συμβολαιογραφικό	 έγγραφο	 σύστασης	 κοινοπραξίας	 στο	 οποίο	 μεταξύ	

άλλων	θα	δηλώνουν:	α)	Το	ποσοστό	συμμετοχής	και	ο	τρόπος	κατανομής	της	αμοιβής	

μεταξύ	 των	 εταιρειών	 που	 συμμετέχουν	 στη	 σύμπραξη,	 β)	 Θα	 διορίζεται	 μία	 από	 τις	

συμπράττουσες	εταιρείες	ως	κοινός	εκπρόσωπος	της	σύμπραξης	απέναντι	 	στον	Δ.Σ.Α.	

καθ’	 όλη	 την	 διάρκεια	 της	 σύμβασης,	 ο	 οποίος	 θα	 έχει	 την	 ανέκκλητη	 εντολή	 και	

πληρεξουσιότητα	 των	υπολοίπων	 εταιρειών	για	 να	 εκπροσωπεί	 την	σύμπραξη	και	 να	

δεσμεύει	τις	συμπράττουσες	εταιρείες	απέναντι	στον	Δ.Σ.Α.	και	γενικότερα	να	ενεργεί	

και	 δηλώνει	 κάθε	 τι	 απαραίτητο	 για	 την	 πραγματοποίηση	 της	 Σύμβασης.	 γ)	 Θα	

δηλώνουν	 ότι	 ευθύνονται	 αλληλέγγυα	 και	 σε	 ολόκληρο	 η	 κάθε	 μία	 από	 αυτές	 για	 τις	

υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	την	σύμβαση	απέναντι	στον	Δ.Σ.Α..	
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	15.3	Ο	Δ.Σ.Α.	επιφυλάσσεται	να	ζητήσει	οποιοδήποτε	άλλο	έγγραφο	κριθεί	απαραίτητο	

μετά	 την	 ανάγνωση	 των	 νομιμοποιητικών	 και	 λοιπών	 εγγράφων	 στοιχείων	 που	 θα	

υποβληθούν	 και	 ο	 Ανάδοχος	 υποχρεούται	 να	 τα	 καταθέσει.	 Η	 μη	 προσκόμιση	 των	

απαιτούμενων	 στοιχείων	 αποτελεί	 λόγο	 απόρριψης	 του	 Αναδόχου,	 ύστερα	 από	

απόφαση	του	Διοικητικού	της	Συμβουλίου,	 και,	 εφόσον	κριθεί	 ότι	 δε	συντρέχει	 λόγος	

ματαίωσης	 του	 διαγωνισμού,	 ο	 διαγωνιζόμενος	 του	 οποίου	 η	 προσφορά	 έπεται	 στην	

τελική	κατάταξη	που	έχει	συντάξει	η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	καλείται	να	υποβάλει	τα	

ίδια	 Νομιμοποιητικά	 Έγγραφα,	 υπό	 τις	 ίδιες	 ως	 άνω	 στην	 παρούσα	 παράγραφο	

προϋποθέσεις.		

15.4	Με	την	υπογραφή	της	Σύμβασης	ο	Ανάδοχος	υποχρεούται	να	καταθέσει	Εγγυητική	

Επιστολή	Καλής	Εκτέλεσης	της	Σύμβασης,	ποσού	δέκα	χιλιάδων	(10.000,00)	ευρώ	.		

15.5	Η	εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	θα	δοθεί	με	έναν	από	τους	ακόλουθους	τρόπους:	α)	με	

εγγυητική	 επιστολή	 καλής	 εκτέλεσης,	 αορίστου	 χρόνου.	 Η	 εγγυητική	 επιστολή	 θα	

πρέπει	να	έχει	εκδοθεί	από	αναγνωρισμένη	Τράπεζα	που	λειτουργεί	νόμιμα	στις	χώρες	

μέλη	 της	 ΕΕ	 και	 του	 Ευρωπαϊκού	 Οικονομικού	 Χώρου	 και	 έχει	 το	 δικαίωμα	 έκδοσης	

εγγυητικών	 επιστολών,	 σύμφωνα	 με	 την	 ισχύουσα	 νομοθεσία.	 Η	 εγγυητική	 επιστολή	

εκδίδεται	 σύμφωνα	 με	 το	 συνημμένο	 στο	 παρόν	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 ΙΙ,	 Υπόδειγμα	 Α.	 Σε	

περίπτωση	 κατά	 την	 οποία	 η	 έκδοση	 της	 εγγυητικής	 επιστολής	 δεν	 είναι	 δυνατή	 να	

γίνει	στην	ελληνική	γλώσσα,	γιατί	η	εκδότρια	Τράπεζα	δεν	λειτουργεί	στην	Ελλάδα,	θα	

εκδίδεται	 στην	 αγγλική	 γλώσσα	 σύμφωνα	 με	 το	 συνημμένο	 στο	 παρόν	 τεύχος	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙ,	Υπόδειγμα	Β.	Εγγυητική	επιστολή	που	δεν	θα	εκδοθεί	σύμφωνα	με	ένα	

από	τα	ως	άνω	υποδείγματα,	δεν	θα	γίνει	αποδεκτή.	Επισημαίνεται	ότι	ο	χρόνος	ισχύος	

της	Εγγυητικής	Επιστολής	Καλής	Εκτέλεσης	της	προς	υπογραφή	Σύμβασης	πρέπει	 να	

είναι	 αορίστου	 χρόνου,	 δηλαδή	 να	 ισχύει	 μέχρι	 επιστροφής	 της	 στην	 Τράπεζα.	 Σε	

περίπτωση	 που	 ο	 διαγωνιζόμενος	 είναι	 κοινοπραξία	 /	 σύμπραξη,	 εάν	 επιλέξει	 την	

κατάθεση	 εγγυητικής	 επιστολής	 αυτή	 πρέπει	 να	 εκδοθεί	 υπέρ	 όλων	 των	 μελών	 της	

κοινοπραξίας	 /	 σύμπραξης	 και	 όχι	 υπέρ	 μεμονωμένων	 μελών	 ξεχωριστά.	 Ο	 Δ.Σ.Α.	

διατηρεί	το	δικαίωμα	να	απαιτήσει	οποιαδήποτε	στιγμή	με	έγγραφη	δήλωσή	του	στην	

εκδότρια	Τράπεζα	την	κατάπτωση	όλου	ή	μέρους,	του	ποσού	της	εγγυητικής	επιστολής	

καλής	 εκτέλεσης	 για	 την	 ικανοποίηση	 απαιτήσεων	 της	 κατά	 του	 Αναδόχου,	 που	

απορρέουν	 από	 την	 παρούσα	 σύμβαση	 και	 οφείλονται	 στην	 μη	 τήρηση	 των	

συμβατικών	υποχρεώσεων	του	Αναδόχου.	β)	με	κατάθεση	του	ποσού	της	εγγύησης	στο	

ταμείο	 του	 Δ.Σ.Α.,	 (Ακαδημίας	 αρ.	 60,	 Αθήνα)	 με	 μετρητά	 ή	 με	 τραπεζική	 επιταγή	

ημέρας,	 της	 οποίας	 η	 εγκυρότητα	 θα	 ελέγχεται	 αυθημερόν.	 	 Ο	 Δ.Σ.Α.	 θα	 εκδίδει	

παραστατικό,	 τα	 στοιχεία	 του	 οποίου	 θα	 αναγράφονται	 στη	 σύμβαση.	 Σε	 περίπτωση	
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που	ο	ανάδοχος	 είναι	κοινοπραξία	/	σύμπραξη,	 εάν	 επιλέξει	 την	κατάθεση	του	ποσού	

της	εγγύησης	με	μετρητά	ή	με	επιταγή	ημέρας,	τότε	στο	παραστατικό	που	θα	εκδώσει	ο	

Δ.Σ.Α.	θα	πρέπει	να	αναγράφονται	όλα	τα	μέλη	της	κοινοπραξίας	/	σύμπραξης	υπέρ	των	

οποίων	έγινε	η	κατάθεση.	Ο	Δ.Σ.Α.	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	προβαίνει	σε	παρακράτηση	

οποιαδήποτε	στιγμή	όλου	ή	μέρους,	του	ποσού	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	για	την	

ικανοποίηση	 απαιτήσεων	 της	 κατά	 του	 Αναδόχου,	 που	 απορρέουν	 από	 την	 παρούσα	

σύμβαση	 και	 οφείλονται	 στην	 μη	 τήρηση	 των	 συμβατικών	 υποχρεώσεων	 του	

Αναδόχου.	Η	Εγγυητική	Επιστολή	Καλής	Εκτέλεσης	επιστρέφεται	άτοκα	στον	Ανάδοχο	

μετά	την	λύση	ή	λήξη	της	Σύμβασης	με	την	προϋπόθεση	ότι	δεν	εκκρεμούν	αξιώσεις	του	

Δ.Σ.Α.	για	οποιαδήποτε	υπαίτια	ή	ανυπαίτια	αθέτηση	των	όρων	της	Σύμβασης	και	δεν	

έχει	υπάρξει	λόγος	για	κατάπτωσή	της	ολική	ή	μερική.		

16.	ΓΛΩΣΣΑ	–	ΔΙΚΑΙΟ	–	ΑΡΜΟΔΙΑ	ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	

	16.1	 Γλώσσα	 υποβολής	 της	 προσφοράς	 και	 της	 εκτέλεσης	 της	 σύμβασης	 είναι	 η	

ελληνική.	 Όλα	 τα	 δικαιολογητικά,	 πιστοποιητικά	 και	 έγγραφα	 που	 απαιτείται	 να	

υποβληθούν	 και	 όλη	 η	 λοιπή	 αλληλογραφία	 θα	 είναι	 στην	 ελληνική	 γλώσσα.	 Σε	

περίπτωση	 που	 τα	 εν	 λόγω	 έγγραφα	 έχουν	 συνταχθεί	 σε	 άλλη,	 πλην	 της	 ελληνικής,	

επίσημη	γλώσσα	θα	συνοδεύονται	από	μετάφραση	στην	ελληνική,	επικυρωμένη	από	το	

αρμόδιο	μεταφραστικό	τμήμα	του	Υπουργείου	Εξωτερικών	ή	από	δικηγόρο	σύμφωνα	

με	όσα	προβλέπονται	στον	κώδικα	περί	δικηγόρων.		

16.2	 Η	 σύμβαση	 καθώς	 και	 οι	 σχέσεις	 μεταξύ	 της	 εταιρείας	 και	 του	 Αναδόχου	 θα	

διέπονται	από	το	Ελληνικό	Δίκαιο.		

16.3	 Αρμόδια	 Δικαστήρια	 για	 την	 επίλυση	 διαφορών	 μεταξύ	 των	 μερών	 που	 θα	

προκύψουν	από	την	παρούσα	είναι	τα	καθ’	ύλην	αρμόδια	δικαστήρια	της	Αθήνας.		

17.	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		

Η	 προκήρυξη	 του	 Διαγωνισμού	 αυτού	 έχει	 αναρτηθεί	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 ΔΣΑ	

www.dsa.gr	 με	 τον	 τίτλο	 «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	 ΓΙΑ	 ΤΟ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ	

ΟΜΑΔΙΚΗΣ	 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	 ΤΩΝ	 ΜΕΛΩΝ	 ΤΟΥ	 Δ.Σ.Α.	 ΚΑΙ	 ΤΩΝ	 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ	 ΜΕΛΩΝ	

ΤΟΥΣ».	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	I		

1.	 Ο	 παρών	 διαγωνισμός	 αφορά	 στην	 ανάθεση	 για	 την	 σύναψη	 Ασφαλιστηρίου	

Συμβολαίου,	 για	 την	 εθελοντική	 ομαδική	 ασφάλιση	 των	 μελών	 του	 Δ.Σ.Α.,	 των	

υπαλλήλων	 αυτού	 και	 των	 εξαρτώμενων	 μελών	 τους,	 για	 χρονικό	 διάστημα	

τουλάχιστον	 τριών	 (3)	 ετών	 με	 σταθερό	 ποσό	 ασφαλίστρου	 και	 με	 δικαίωμα	

παράτασης	μέχρι	τρεις	(3)	επιπλέον	μήνες	με	αναλογικά	ασφάλιστρα.		

2.	 Δεκτές	 στο	 διαγωνισμό	 γίνονται	 εταιρείες	 ή	 συμπράξεις	 εταιρειών	 παροχής	

υπηρεσιών	ασφάλισης,	από	το	καταστατικό	των	οποίων	και	από	την	άδεια	λειτουργίας	

τους	σαφέστατα	προκύπτει	ότι	η	παροχή	των	ζητουμένων	υπηρεσιών	εντάσσεται	στον	

εταιρικό	τους	σκοπό	και	οι	οποίες:	•	Λειτουργούν	νόμιμα	στην	Ελλάδα	σύμφωνα	με	την	

ελληνική	νομοθεσία	και	συγκεκριμένα	τις	διατάξεις	του	Ν.	4364/2016	και	την	εν	γένει	

νομοθεσία	περί	ιδιωτικής	ασφάλισης	για	τουλάχιστον	δέκα	(10)	συναπτά	έτη	πριν	την	

δημοσίευση	 της	 παρούσα.	 	 •Δεκτές	 επίσης	 στο	 διαγωνισμό	 γίνονται	 οι	 συμπράξεις/	

κοινοπραξίες	μεταξύ	των	παραπάνω	εταιρειών	με	οποιοδήποτε	συνδυασμό.	Δεν	γίνεται	

αποδεκτή	 η	 υποβολή	 προσφορών	 μέσω	 ασφαλιστικών	 διαμεσολαβητών	 •	

Επισημαίνεται	 ότι	 κάθε	 διαγωνιζόμενος	 μπορεί	 να	 συμμετέχει	 στο	 διαγωνισμό	 είτε	

μεμονωμένα	 είτε	 ως	 μέλος	 μιας	 και	 μόνο	 σύμπραξης/κοινοπραξίας.	 3.	 Οι	

ενδιαφερόμενοι	θα	πρέπει	να	υποβάλουν	τυχόν	απορίες	και	ερωτήματα	σχετικά	με	τους	

όρους	του	διαγωνισμού	απευθυνόμενοι	εγγράφως	στην	κάτωθι	διεύθυνση	το	αργότερο	

μέχρι	την	......................	-	2016,	με	ρητή	αναφορά	στον	τίτλο	του	διαγωνισμού.	Ο	Δ.Σ.Α.	θα	

συγκεντρώσει	όλα	τα	ερωτήματα	και	 έως	την	 	 ......................	 –	2016	δύναται	να	εκδώσει	

Τεύχος	 Διευκρινίσεων.	 4.	 Οι	 διαγωνιζόμενοι	 μπορούν	 να	 προμηθευτούν	 δωρεάν	 την		

Διακήρυξη	 επιτόπου	 ή	 μέσω	 ταχυδρομείου	 απευθυνόμενοι	 	 στον	 Δ.Σ.Α.	 ως	 εξής:	

………………………Τηλ.:……………….	 –	 Fax:	………………..(εργάσιμες	 ημέρες	 και	ώρες	 09:00	 –	

15:00)	ή	από	την	ιστοσελίδα	του	Δ.Σ.Α.	www.dsa.gr.	 	Ημερομηνία	λήξης	υποβολής	των	

προσφορών	 ορίζεται	 η	 .......................	 -	 2016	 και	 ώρα	 12.00.	 Η	 γλώσσα	 σύνταξης	 των	

υποβολών	είναι	η	Ελληνική.	Η	αποσφράγιση	των	προσφορών	θα	πραγματοποιηθεί	την	

………….	 και	 ώρα	………..	 στα	 γραφεία	 του	 Δ.Σ.Α.,	 επί	 της	 οδού	 Ακαδημίας	 αρ.	 60	 στην	

Αθήνα.	5.	Η	ανάθεση	θα	γίνει	στον	Διαγωνιζόμενο,	που	υπέβαλε	την	πιο	συμφέρουσα	

προσφορά.	6.	Ο	Ανάδοχος	θα	καταθέσει	Εγγυητική	Επιστολή	Καλής	Εκτέλεσης	ποσού	

δέκα	χιλιάδων	 (10.000,00)	 ευρώ	 .	Αντί	 για	 εγγυητική	 επιστολή	ο	Ανάδοχος	μπορεί	 να	

καταθέσει	το	ποσό	της	εγγύησης	στο	ταμείο	του	Δ.Σ.Α.,	 (Ακαδημίας	αρ.	60,	Αθήνα)	με	

μετρητά	 ή	 με	 επιταγή	 ημέρας,	 της	 οποίας	 η	 εγκυρότητα	 θα	 ελέγχεται	 αυθημερόν.	

Υποδείγματα	των	Εγγυητικών	Επιστολών	δίνονται	στα	τεύχη	του	διαγωνισμού.	7.	Δεν	
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επιτρέπεται	η	υποβολή	προσφοράς	για	μέρος	των	ζητουμένων	υπηρεσιών	ή	η	υποβολή	

εναλλακτικής	προσφοράς	για	τις	ζητούμενες	υπηρεσίες.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	II		

-1/2	Υπόδειγμα	Α	Προς	τον	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ	ΣΥΛΛΟΓΟ	ΑΘΗΝΩΝ,	που	εδρεύει	στην	Αθήνα,	

επί	της	οδού	Ακαδημίας	αρ.	60,		Αθήνα		

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	 ΕΠΙΣΤΟΛΗ	 ΥΠ’	 ΑΡΙΘΜ.	 ......………..........	 ΓΙΑ	 ΠΟΣΟ	 δέκα	 χιλιάδων	 	 ευρώ	

(10.000,00).	 1.	 Με	 την	 επιστολή	 αυτή	 σας	 γνωστοποιούμε	 ότι	 εγγυόμαστε	 ρητά,	

ανέκκλητα	 και	 ανεπιφύλακτα,	 ευθυνόμενοι	 απέναντί	 σας	 εις	 ολόκληρο	 υπέρ	

…………………………………..…για	ποσό	δέκα	χιλιάδων	ευρώ	(10.000,00)	 	Στο	ως	άνω	ποσό	

περιορίζεται	η	ευθύνη	μας	για	την	καλή	εκτέλεση	των	όρων	της	μεταξύ	του	Δ.Σ.Α.	και	

της	ως	άνω	εταιρείας	σύμβασης	το	πρόγραμμα	εθελοντικής	ομαδικής	ασφάλισης	των	

μελών	του	Δ.Σ.Α.,	των	υπαλλήλων	αυτού	και	των	εξαρτώμενων	μελών	τους	(……………)	

2.	 Παραιτούμαστε	 ρητά	 και	 ανεπιφύλακτα	 από	 την	 ένσταση	 του	 ευεργετήματος	 της	

διαιρέσεως	 και	 διζήσεως,	 από	 το	 δικαίωμα	 προβολής	 εναντίον	 σας	 όλων	 των	

ενστάσεων	 του	 πρωτοφειλέτη	 ακόμη	 και	 των	 μη	 προσωποπαγών	 και	 ιδιαίτερα	

οποιασδήποτε	 άλλης	 ένστασης	 των	 άρθρων	 852-856,	 862-864	 και	 866-869	 του	

Αστικού	Κώδικα,	όπως	και	από	τα	δικαιώματά	μας	που	τυχόν	απορρέουν	από	τα	υπόψη	

άρθρα.	 3.	 Σε	περίπτωση	που,	αποφανθείτε	με	 την	 ελεύθερη	και	αδέσμευτη	κρίση	σας	

την	 οποία	 θα	 μας	 γνωστοποιήσετε	 ότι	 η	 υπέρ	 ης	 η	 παρούσα	 εγγύηση	 εταιρεία	 δεν	

εκπλήρωσε	την	υποχρέωσή	της	για	την	καλή	εκτέλεση	της	σύμβασης	που	αναφέρεται	

ανωτέρω,	 σας	 δηλώνουμε	 ότι	 αναλαμβάνουμε	 με	 την	 παρούσα	 επιστολή,	 τη	 ρητή	

υποχρέωση	 να	 σας	 καταβάλλουμε	 αυθημερόν,	 με	 την	 κοινοποίηση	 στην	 Τράπεζά	 μας	

της	 σχετικής	 ειδοποίησής	 σας,	 χωρίς	 οποιαδήποτε	 αντίρρηση,	 ολόκληρο	 ή	 μέρος	 του	

ποσού	 της	 εγγύησης,	 σύμφωνα	 με	 τις	 οδηγίες	 σας.	 4.	 Για	 την	 καταβολή	 της	 υπόψη	

εγγύησης	δεν	απαιτείται	καμία	εξουσιοδότηση,	ενέργεια	ή	συγκατάθεση	της	υπέρ	ης	η	

παρούσα	 εγγύηση	 εταιρείας	 ούτε	 θα	 ληφθεί	 υπόψη	 οποιαδήποτε	 τυχόν	 ένσταση	 ή	

επιφύλαξη	 ή	 προσφυγή	 αυτής	 στη	 διαιτησία	 ή	 στα	 δικαστήρια,	 με	 αίτημα	 τη	 μη	

κατάπτωση	της	εγγυητικής	επιστολής,	ή	τη	θέση	αυτής	υπό	δικαστική	μεσεγγύηση.	5.	

Σας	δηλώνουμε	ακόμη	ότι	η	υπόψη	εγγύησή	μας	θα	παραμείνει	σε	πλήρη	ισχύ	μέχρι	να	

επιστραφεί	σ’	 εμάς	η	παρούσα	 εγγυητική	 επιστολή,	 μαζί	 με	 έγγραφη	δήλωσή	σας	ότι	

μας	απαλλάσσετε	από	την	υπόψη	εγγύηση.	Μέχρι	τότε,	θα	παραμείνουμε	υπεύθυνοι	για	

την	άμεση	καταβολή	σ’	εσάς	του	ποσού	της	εγγύησης.	6.	Σε	περίπτωση	που	ανακύψει	

διαφωνία	ως	προς	την	εγγύηση	αυτή	η	τις	σχετικές	πληρωμές,	η	διαφορά	θα	επιλύεται	

στα	καθ’	ύλη	αρμόδια	δικαστήρια	των	Αθηνών.	Βεβαιούμε	επίσης	ότι,	με	την	έκδοση	της	
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παρούσας	 εγγυητικής	 επιστολής,	 δεν	 υφίσταται	 παράβαση	 των	 διατάξεων	 που	

αφορούν	το	καθορισμό	ανώτατου	ορίου	για	την	έκδοση	εγγυητικών	επιστολών	από	τη	

Τράπεζα	μας.		

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	(ΙΙ)	

-2/2	Υπόδειγμα	B	ΤΟ:	ATHENS	BAR	ASSOCIATION	60	Akadimias	Str.	Athens	LETTER	OF	

GUARANTEE	No	 ......………..........	 FOR	AN	AMOUNT	OF	 ten	 thousand	 	 Euro	1.	We	hereby	

advice	 you	 that	 we	 explicitly,	 irrevocably	 and	 unreservedly	 guarantee,	 being	 liable	

toward	yourself	in	full	and	as	debtors,	in	favour	of	(name	of	the	company)	for	an	amount	

of	 ten	 thousand	 euro	 (10.000,00€.).	 Our	 liability	 is	 confined	 to	 the	 aforementioned	

amount	 for	 the	 good	 performance	 of	 the	 terms	 of	 the	 Agreement	 concluded	 between	

ATHENS	BAR	ASSOCIATION	and	the	above	mentioned	company	for	the	provision	of	the	

insurance	 contract	 …………….	 of	 ATHENS	 BAR	 ASSOCIATION	 (Tender…………….).	 2.	We	

explicitly	and	unreservedly	waive	our	right	to	object	invoking	the	benefit	of	division	and	

discussion,	 our	 right	 to	 raise	 against	 you	 all	 the	 objections	 of	 the	 principal	 debtor,	

including	 even	 the	 non-personal	 ones	 and,	 in	 particular,	 any	 other	 objection	 falling	

within	 articles	 852-856,	 862-864	 and	 866-869	 of	 the	Greek	 Civil	 Code,	 as	well	 as	 our	

rights	that	may	arise	from	the	aforementioned	articles.	3.	In	case	you	come	to	hold	the	

opinion,	according	to	your	free	and	unbiased	judgment,	which	you	have	to	communicate	

to	us,	 that	 the	above	mentioned	company	has	not	 fulfilled	 its	obligations	 in	relation	 to	

the	 good	 performance	 of	 the	 Contract	 mentioned	 above,	 we	 affirm	 that	 we	 hereby	

commit	 ourselves	 to	 same	 day	 payment,	 upon	 receipt	 of	 your	 communication	 by	 the	

Bank,	 without	 any	 objection,	 of	 all	 or	 part	 of	 the	 amount	 covered	 by	 this	 guarantee,	

according	 to	 your	 instructions.	 4.	 For	 the	 payment	 of	 the	 subject	 guarantee,	 no	

authorization,	action	or	concurrence	by	the	above	mentioned	company,	is	required,	nor	

shall	any	consideration	be	given	to	any	objection	or	reservation	or	recourse	of	the	said	

company	to	arbitration	or	to	the	courts,	requesting	the	non	payment	of	this	guarantee	or	

the	placing	of	 this	guarantee	under	court	sequestration.	5.	We	further	declare	that	our	

guarantee	shall	remain	in	full	force	until	this	letter	of	guarantee	is	returned	to	our	Bank	

with	a	written	statement	that	you	release	us	from	the	subject	guarantee.	Until	that	time	

we	shall	remain	under	the	obligation	to	directly	pay	to	you	the	guarantee	amount.	6.	Any	

dispute	that	may	arise	with	regard	to	this	guarantee	or	to	any	payment	thereunder,	shall	

be	 settled	 by	 the	 competent	 courts	 of	Athens	Greece.	We,	moreover,	 state	 that	 by	 the	

issue	 of	 this	 guarantee	 there	 is	 no	 exceeding	 of	 the	 limits	 that	 have	 been	 set	 and	 are	

applicable	to	our	Bank	with	regard	to	the	letters	of	guarantee	issued	by	ourselves.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	IΙΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		

ΜΕΡΟΣ	Ι	 :	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ	�	Ορισμοί.	�	Έκταση	Ασφαλιστικής	Κάλυψης.	�	

Δικαίωμα	Συμμετοχής	στην	Εθελοντική	Ομαδική	Ασφάλιση.	�	Όρια	Ηλικίας	Ασφάλισης.		

Λήξη	Ασφαλιστικής	Κάλυψης.	�	 Ανακριβής	Δήλωση	Ηλικίας.	�	Κόστος	Προγράμματος.		

Καταγγελία	 Ομαδικού	 Ασφαλιστηρίου.	 Παραγραφή.	 Χαρτόσημα	 –	 Φόροι	 –	

Επιβαρύνσεις.	Δείκτης	Ζημιών.	Γενικές	και	ειδικές	Εξαιρέσεις.		

ΜΕΡΟΣ	 ΙΙ	 :	 ΕΙΔΙΚΟΙ	 ΟΡΟΙ	 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ	ΚΙΝΔΥΝΩΝ	�	 Όροι	 Ασφαλίσεως	 Ευρείας	

Νοσοκομειακής	Περίθαλψης	από	Ασθένεια	ή	Ατύχημα.		Όροι	Ασφαλίσεως	Χειρουργικού	

Επιδόματος.	 �	 Όροι	 Ασφαλίσεως	 Ημερήσιου	 Νοσοκομειακού	 Επιδόματος.	 �	 Όροι	

Ασφαλίσεως	Επιδόματος	Μητρότητας.		

ΜΕΡΟΣ	ΙΙΙ:	ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ		

ΜΕΡΟΣ	 ΙV	 :	 ΠΙΝΑΚΑΣ	 ΠΑΡΟΧΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	 Αναλυτικός	 πίνακας	 παροχών	 και	

ανάλυση	 ασφαλίστρου.	 Περιγραφή	 παρεπομένων	 υπηρεσιών/πρόσθετων	 παροχών	

(συμβεβλημένα	ιδιωτικά	νοσηλευτικά	ιδρύματα,	δομές	εξυπηρέτησης	πελατών	κ.λπ.).	

	


