
 
Προς τις Ασφαλιστικές                                                                                       Αθήνα, 21 Μαίου 2018 
Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης  

 
 
 

Διαγωνισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης – 14.6.2018 

 
Κυρίες – Κύριοι, 
 
Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του : 
 

«ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» 
 

που ήρθε σε γνώση μας (εισερχόμενη επιστολή 18.5.2018). 
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

                                  
                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΗΣ                                      ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ 
                         Υπεύθυνος Τμήματος Μελετών                           Νομικός Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: 1 
 
 

/εκ 

Aριθμ. Πρωτ.: 211912/235 
Αριθμ. Φακ.:           098 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 027 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (2320) 



 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  Ν.Π.Ι.Δ. 

Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα Τ:  210 3740301 – 2  Φ:  210 3740172 e-mail: promitheies@tmede.gr 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ                                             Αθήνα, 17.05.2018      

        ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΝΠΙΔ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 8255 

             (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεντρική Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.                           

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                 

Τηλ. :210 3740304 - Fax: 210 3740172                                                           

e-mail: promitheies@tmede.gr 

 

 

«ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Είδος διαγωνισμού:  Ανοιχτός διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά  

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραφεία  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οδός  Παλαιών Πατρών 

Γερμανού  αρ. 3-5, 

Τ.Κ. 105 61, Αθήνα 

  (Τμήμα Πρωτοκόλλου – 4ος όροφος) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 

14-06-2018 – ημέρα Πέμπτη 

Ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος και Χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού – αποσφράγιση 

προσφορών: 

Γραφεία  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οδός  Παλαιών Πατρών 

Γερμανού  αρ. 3-5, 

Τ.Κ. 105 61, Αθήνα  

στις 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 

Αντικείμενο: Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για το 

πρόγραμμα ομαδικής 

ασφάλισης των μελών του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 550.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) 

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

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

mailto:info@tmede.gr


 

2 
 

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), αφού έλαβε 

υπόψιν του τον Ν. 4364/2016 και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικής ασφάλισης, 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 

• Την Υ.Α. Φ.80000/οικ.58192/2153/27-12-2016 

• Την Υ.Α. Δ.80000/οικ.59076/15729/30-12-2016 

• Τον Κανονισμό Προμηθειών του ΤΑΜΕΙΟΥ 

• Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΑΜΕΙΟΥ 

• Την υπ’ αριθμ. 518 απόφαση που ελήφθη επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

της υπ’ αριθμ. 55/21-12-2017 συνεδρίασης της Δ.Ε. του «ΤΑΜΕΙΟΥ» περί έγκρισης 

προϋπολογισμού έτους 2018. 

• Την υπ’ αριθμ. 21 απόφαση που ελήφθη επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

της υπ’ αριθμ. 3/2-5-2018 συνεδρίασης της Δ.Ε. του «ΤΑΜΕΙΟΥ» περί διενέργειας 

ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 

ομαδικών ασφαλιστικών παροχών των μελών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.». 

• Την απόφαση που ελήφθη επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθμ. 

70/3-4-2018 συνεδρίασης της Δ.Ε. του «ΤΑΜΕΙΟΥ» περί συγκρότησης σε σώμα της 

αρμόδιας για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των αιτήσεων και 

προσφορών των ενδιαφερόμενων Επιτροπής. 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοιχτό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου «Πρόγραμμα ομαδικών ασφαλιστικών παροχών των μελών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.». 

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό 

για την ανάδειξη αναδόχου, με τον οποίο το Ταμείο θα συνάψει Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για 

την ομαδική ασφάλιση των μελών του [εφεξής «Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.» ή «ΤΑΜΕΙΟ»] και για το λόγο 

αυτό σας καλεί να υποβάλετε, εφόσον επιθυμείτε, τη σχετική προσφορά σας, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

επιβαρύνσεων, για ασφαλιστική περίοδο 12 μηνών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου. 
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Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας είναι η υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης, κυρία 

Έρρικα Μουράτογλου, η οποία θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνα 

επικοινωνίας 210-3740431, 210-3740403, e-mail: emouratoglou@tmede.gr), όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.). 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, ακολουθούν, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης, τα εξής 

παραρτήματα: 

I. Πίνακες Ασφαλίστρων 

II. Υπόδειγμα Δήλωσης Αποδοχής των Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης 

III. Υπόδειγμα Δήλωσης Αποδοχής της Προθεσμίας Ισχύος της Προσφοράς 

IV. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

V. Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 

VI. Δήλωση Συμμετοχής & Συμμόρφωσης στον Διαγωνισμό 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

ασφάλισης, από το καταστατικό και την άδεια λειτουργίας των οποίων σαφέστατα προκύπτει 

ότι, η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες: 

 

• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα 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. 

• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδος κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και 

έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή 

δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ. για τουλάχιστον δέκα 

(10) συναπτά έτη, πριν τη δημοσίευση της παρούσας. 

• Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97, 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. 

 

Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας, πρέπει: 

• να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και εν γένει 

οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
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• 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). 

• να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για : 

o συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 

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

o 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, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

o νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’ 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

o υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), 

o απάτη (386-388 Π.Κ.), 

o εκβίαση (385 Π.Κ.), 

o πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 

o ψευδορκία (224 Π.Κ.), 

o δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 

o δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), 

o ειδικό ποινικό αδίκημα της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

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

τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νόμιμους 

εκπροσώπους αυτής. 

 

Το νομικό πρόσωπο πρέπει επιπλέον: 

• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

• 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. 

• Να μην έχει αποκλειστεί από την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

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

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ασφαλιστικών εταιρειών στον παρόντα διαγωνισμό 

μέσω ενδιάμεσου ασφαλιστικού πράκτορα / διαμεσολαβητή / broker κ.λπ., ούτε κατά 

τη διαγωνιστική διαδικασία, ούτε κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες 

και όχι μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

 

Επισημαίνεται, ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, είτε 

μεμονωμένα, είτε ως μέλος μιας και μόνο σύμπραξης/κοινοπραξίας. 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 έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον ως προς την εκτέλεση του έργου. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 

Η διάρκεια ισχύος των ασφαλιστήριων συμβολαίων που θα υπογραφούν μεταξύ του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι δώδεκα (12) μήνες για κάθε 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Μετά τη λήξη των δώδεκα (12) μηνών, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της 

ισχύος των ασφαλιστηρίων, για δώδεκα (12) ακόμα μήνες. 

 

Ο υπολογισμός της Ρήτρας Επιστροφής Ασφαλίστρων (σχέση ασφαλίστρων / 

αποζημιώσεων) του προγράμματος θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ασφαλιστικού έτους. 

 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το γραφείο 

Προέδρου του Ταμείου, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 3-5, Αθήνα, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στον σύνδεσμο www.tmede.gr. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της 

παρούσας και των συνημμένων αυτής, εγγράφως στη διεύθυνση ή μέσω e-mail, στην κα 

Έρρικα Μουράτογλου μέχρι και την 7-6-2018 (τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3740431, 210-

3740403, e-mail: emouratoglou@tmede.gr). Στην περίπτωση αυτή, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα 

αποστείλει σχετική Διευκρινιστική Επιστολή, η οποία θα συμπληρώνει το παρόν τεύχος του 

Διαγωνισμού και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.  

Επισημαίνεται ότι, μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, τυχόν ερωτήματα που θα 

υποβληθούν, δεν θα γίνουν δεκτά και δεν θα απαντηθούν. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Ταμείου. 

 

 

http://www.tmede.gr/
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6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

6.1 Η προσφορά, σε ό,τι αφορά τον τρόπο κατάθεσης και το περιεχόμενο του φακέλου, θα 

πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 

6.2 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 14-6-2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11 π.μ., αφού προηγουμένως παραληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου από το Τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

6.3 Οι προσφορές είναι δυνατόν:   

I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Ταμείου έως την ως άνω καταληκτική 

προθεσμία υποβολής. 

II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ταμείου με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier 

και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 

παραληφθεί από το Ταμείο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη 

επιστολή ή courier, διευκρινίζεται, ότι δεν αρκεί η επιστολή να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, αλλά οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης 

παραλαβής του φακέλου από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Το 

Ταμείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην 

άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

 

6.4 Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

δεν θα αποσφραγίζονται, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται από το 

Ταμείο.  

 

6.5 Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν ογδόντα 

(180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. 

Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακών ημερών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

6.6 Εάν ανακύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα απευθύνει 

έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, για το εάν 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 μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

Σε περίπτωση άρνησής του, η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 
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• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

• Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού  

• Τα στοιχεία του παραλήπτη 

• Τα στοιχεία του αποστολέα   

• Στοιχεία Διαγωνιζόμενου: 

- Όνομα/Επωνυμία 

- ΑΦΜ 

- Οδός - Αριθμός - Πόλη - Τ.Κ. 

- Τηλ. - Fax 

- Ονοματεπώνυμο – email Εκπροσώπου 

 

Στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται οι κάτωθι σφραγισμένοι υποφάκελοι: 

 

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιέχει, ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα απαιτούμενα κατά τα κατωτέρω δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στην κατωτέρω παράγραφο §10. 

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της υποβαλλόμενης προσφοράς. 

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Οικονομική Προσφορά», που θα περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της υποβαλλόμενης προσφοράς. 

 

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) θα 

υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε πρωτότυπα (σε κάθε σελίδα των 

οποίων πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»), σε επικυρωμένα 

αντίγραφα (σε κάθε σελίδα των οποίων πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ») - πλην των ΦΕΚ που κατατίθενται σε απλά αντίγραφα - και σε 

ηλεκτρονική μονάδα αποθήκευσης (cd/dvd με μορφή αρχείου pdf). Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ των υποβαλλόμενων 

εγγράφων σε έντυπη μορφή και αυτών σε ηλεκτρονική μορφή, θα υπερισχύουν αυτά σε 

έντυπη μορφή.  

Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει 

συνεχή αρίθμηση. Στον Υποφάκελο θα περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας 

περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατ’ 

αντιστοιχία προς τις παραγράφους της παρούσας.  

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 

- Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν τέτοιες, δεν θα ληφθούν υπ' όψιν.  
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- Κανένα έγγραφο της προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, 

επιφυλάξεις, όρους και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα. 

- Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα, ή επίσημα μεταφρασμένα στην 

ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και οι οποίοι μπορούν να αναγράφονται στην 

αγγλική γλώσσα.   

- Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη 

και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης 

πρέπει να είναι σαφείς. Τεχνική προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, 

περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 

αξιολόγησης.   

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

7.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ι. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

• Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον νόμο 4364/2016 και 

την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικής ασφάλισης. 

• Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της 

προσφοράς, θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 

• Το ισχύον κατά την υποβολή της προσφοράς τεύχος Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. & 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η, από τα οποία προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της 

εταιρείας. 

• Εξουσιοδότηση, με την οποία εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να 

υπογράψει και να υποβάλει την σχετική προσφορά καθώς και οποιοδήποτε σχετικό 

έγγραφο απαιτηθεί. 

• 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 

υπογραφή και υποβολή της προσφοράς καθώς και για την υπογραφή και υποβολή 

κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Στην ίδια απόφαση 

θα περιλαμβάνεται επίσης, ο διορισμός αντικλήτου με τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου – φαξ κ.λπ.) για κάθε επικοινωνία που 

τυχόν απαιτηθεί. Ως αντίκλητος μπορεί επίσης, να οριστεί και το πρόσωπο που τυχόν 

έχει οριστεί ως ειδικός εκπρόσωπος σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

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 στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

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 στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει 
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κάθε τι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της σύμβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον η κάθε μία από αυτές για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την σύμβαση απέναντι στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ε) Τη δήλωση ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί 

η σύμβαση θα συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση Κοινοπραξίας με έδρα 

την Αθήνα, το οποίο θα προσκομίσουν στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και στο οποίο θα συμπεριλάβουν 

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

Κοινοπραξίας, ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα μέρη. 

Ο ως άνω διοριζόμενος αντίκλητος θα δηλώσει γραπτώς την αποδοχή του με σχετική 

«υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», στην οποία θα αναγράφονται τα  πλήρη στοιχεία του για 

κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. 

 

ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην 

οποία θα δηλώνει ότι: 

• Η εταιρεία έχει λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και συμμορφώνεται πλήρως με 

τους όρους της παρούσας καθώς και με τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα. 

• Η εταιρεία έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία των ασφαλιστικών προγραμμάτων 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κάλυψη των κινδύνων και την παροχή των 

υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Η εταιρεία συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

• Η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό με δική της ευθύνη και η συμμετοχή της δεν 

της παρέχει σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε έρεισμα για οποιαδήποτε αξίωση 

αποζημίωσης ή άλλη απαίτηση κατά του Ταμείου, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης, 

ματαίωσης, αναβολής ή παράτασης του Διαγωνισμού.  

• Η εταιρεία βρίσκεται και λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 

και έχει υποβάλλει κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

ως αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 

• Η εταιρεία δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

• Η εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα στην εκπλήρωση συμβατικών 

υποχρεώσεών της. 

• Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

• Η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή άλλης 

ανάλογης κατάστασης, ούτε τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις, ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

• Δεν υφίσταται καταδίκη σε βάρος της εταιρείας, του νόμιμου εκπροσώπου της και των 

μελών του Δ.Σ. αυτής για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, ούτε έχουν διαπράξει βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 

και καλύπτει το σύνολο της προτεινόμενης κάλυψης. 
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• Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία, 

υποχρεούται να προσκομίσει εντός της ορισθείσας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προθεσμίας: 1) 

τα νομιμοποιητικά της έγγραφα ως ανωτέρω, 2) πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή 

Διοικητικής Αρχής της έδρας της, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης σε αναγκαστική 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, 3) επικυρωμένα 

αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών της, τουλάχιστον της τελευταίας 

χρήσης/έτους καθώς και 4) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο της ζητηθεί. 

• Σε περίπτωση που η έδρα συμμετέχουσας εταιρείας δεν ευρίσκεται στην Ελλάδα αλλά 

σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει αυτή να βεβαιώσει ότι διαθέτει 

άδεια για παροχή ασφαλιστικών καλύψεων στην Ελλάδα, με βάση την οδηγία περί 

ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και ότι έχει διορίσει φορολογικό 

εκπρόσωπο στην Ελλάδα, του οποίου τα πλήρη στοιχεία, περιλαμβανομένου και του 

ΑΦΜ αυτού, θα πρέπει να τα δηλώσει. 

• Η υποψήφια εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις και ως 

προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

• Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή, του υπογράφοντος αυτές 

προσώπου. 

 

ΙΙΙ. Πιστοποιητικά κ.λπ.: 

• Πιστοποιητικό εγγραφής του διαγωνιζομένου στο αρμόδιο Επιμελητήριο, που να είναι 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ή, αν δεν αναγράφεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις 

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

• Τον Κατάλογο που προβλέπεται κατωτέρω στην § 10.1 και ο οποίος περιλαμβάνει τον 

πελάτη (βασικά στοιχεία αυτού, χωρίς την ακριβή επωνυμία του), ήτοι τον 

συμβαλλόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το σύνολο των κυρίως ασφαλισμένων 

και το σύνολο των ασφαλίστρων των τριών (3) τελευταίων ετών  

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης εταιρειών, όλα τα έγγραφα 

στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά θα υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα 

εταιρεία χωριστά. 

Διευκρινίζεται, ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 

τα ακόλουθα πρόσωπα: αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), 

ομόρρυθμη εταιρεία (στο εξής Ο.Ε.) και ετερόρρυθμη εταιρεία (στο εξής Ε.Ε.) από τους 

διαχειριστές ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν πρόκειται για ανώνυμη 

εταιρία (στο εξής Α.Ε.) από τον πρόεδρο ή από το διευθύνοντα σύμβουλο ή από τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας.  

Προς απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων: Αν το 

νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει 

να συνοδεύονται με: i. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων, ii. 
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ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας, iii. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο 

από την αρμόδια αρχή, iv. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού, v. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την 

προσφορά, σε περίπτωση που αυτή δεν κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 

κάποιον υπάλληλο εταιρείας ταχυμεταφορών εγγράφων. 

 

7.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη και 

τα οποία αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόμενος δύναται να ολοκληρώσει επιτυχώς το 

περιγραφόμενο στην παρούσα αντικείμενο. Η Τεχνική Προσφορά δεν θα περιέχει τιμήματα. 

 

7.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υποφάκελος της «Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα είναι απαραιτήτως 

σφραγισμένος, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, η οποία θα απεικονίζει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία διαμορφώνουν 

το συνολικό κόστος της ασφάλισης. 

 

Οι προσφορές πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να είναι δακτυλογραφημένες και να μην 

φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.).  

 

Το συνολικό τίμημα θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως συμπεριλαμβανομένων των 

αναλογουσών νόμιμων επιβαρύνσεων.  

 

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, θα αναλύεται 

υποχρεωτικά στα επιμέρους τιμήματα σύμφωνα με τη δομή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I 

(«ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ») και θα περιλαμβάνει τον Φόρο Ασφαλίστρων και τυχόν άλλες 

επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, στην παραπάνω συνολική 

αμοιβή του διαγωνιζομένου θα συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως και είδους δαπάνες, 

για οποιονδήποτε λόγο κι αν πρόκειται να απαιτηθούν (όπως ενδεικτικά, αμοιβές προσωπικού 

και συνεργατών, δαπάνες αντασφαλιστών κ.ο.κ.), για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του 

αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης και του συνολικού περιεχομένου της σύμβασης. 

 

Δεν επιτρέπονται ασάφειες, αιρέσεις ή παραδοχές που παραβιάζουν την απαίτηση για 

παροχή του «συνολικού κόστους της ασφάλισης». Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη 

ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους στοιχεία, που κρίνει 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε διαγωνιζόμενοι 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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Σημειώνεται, ότι 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. 

 

Επισημαίνεται ότι οι τιμές ασφαλίστρων όλων των καλύψεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος των ασφαλιστήριων συμβολαίων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 

§4 της παρούσας διακήρυξης. Για οποιαδήποτε πρόθεση αναπροσαρμογής των 

προσφερόμενων τιμών πέραν της διάρκειας αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 

εγγράφως το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν τη λήξη της πρώτης 

ασφαλιστικής περιόδου (12 μήνες). Διαφορετικά, τα συμβόλαια ασφάλισης θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και τιμές.  

 

Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο 

οποίος επίσης, μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Προσφορά 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 η εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση σύμπραξης/Κοινοπραξίας τίθεται 

και η σφραγίδα της κάθε εταιρείας - μέλους. 

 

 

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται για το περιεχόμενο των προσφορών τους για χρονικό 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς τους. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα 

(180) ημερολογιακών ημερών θα απορρίπτονται. 

 

 

9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

9.1 Με απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ορισθεί και συγκροτηθεί σε σώμα μία (1) 

τριμελής Επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την αποσφράγιση των Φακέλων και την 

Αξιολόγηση των υποβληθεισών προφορών. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του 

διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο της υποβολής των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

αξιολόγησης της Επιτροπής στη Δ.Ε. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το οποίο είναι αρμόδιο για την λήψη της 

απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.  

 

9.2 Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο κυρίως φάκελος, ο 

υποφάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο υποφάκελος με τον τίτλο «Τεχνική 

Προσφορά». Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των υποβληθέντων στους 

Υποφακέλους στοιχείων μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές 

της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας. Σε αυτή την 
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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 την συνδρομή 

κάποιων από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους 

διαγωνιζομένους, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία, για τα οποία 

αυτές ζητήθηκαν εκ μέρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 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 τον έλεγχο 

των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 

συντάσσει Πρακτικό αποδοχής και απόρριψης προσφορών. Μετά το τέλος των εργασιών της, 

η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους την απόφασή της 

για το ποιοι προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κοινοποιώντας τους και το 

σχετικό πρακτικό.  

 

9.3 Η Επιτροπή θα αναλάβει, με βάση το πρακτικό αποδοχής προσφορών, την αποσφράγιση 

των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» εκείνων μόνο των συμμετεχόντων, των 

οποίων οι «Τεχνικές Προσφορές» έγιναν αποδεκτές. Εάν στο μεταξύ, έχει προκύψει λόγος 

αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει τη 

σχετική απόφασή της εγγράφως προς τους ενδιαφερόμενους καλώντας τους ταυτόχρονα να 

παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς τους.  

 

9.4 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.  

Η αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 21-6-

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., επί της οδού Παλαιών 

Πατρών Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.  

Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν καταθέσει προσφορά και το επιθυμούν, μπορούν να 

παρευρεθούν. 

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.  

 

9.5 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. Κατόπιν τούτου, 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.  
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9.6 Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητεί τη γνώμη ειδικών, για την 

υποβοήθηση του έργου της.  

 

 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

10.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 

Τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν με αποδεικτικά τεκμήρια οι συμμετέχουσες, στον 

διαγωνισμό ασφαλιστικές εταιρείες για την αποδοχή της Τεχνική τους Προσφοράς είναι: 

• Εγγεγραμμένα Καθαρά Ασφάλιστρα τελευταίας τριετίας, συνολικά για ομαδικά 

ασφαλιστήρια Ζωής, Ανικανότητας, Ατυχήματος & Υγείας τουλάχιστον 3.000.000 

ευρώ. Ως τελευταία τριετία θεωρείται η χρονική περίοδος από 1/1/2015 έως 

31/12/2017. 

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

αντικειμένου, ήτοι ομαδικής ασφάλισης σε ισχύ, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον 

εκατό (100) φυσικά πρόσωπα (εργαζομένους, στελέχη, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

κλπ.) σε έναν εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής την 

τελευταία τριετία. Ως τελευταία τριετία θεωρείται η χρονική περίοδος από 1/1/2015 έως 

31/12/2017. 

• Να διαθέτουν ειδικό τμήμα πληροφόρησης των ασφαλισμένων για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες συμβολαίου με δυνατότητα υποδοχής και διεκπεραίωσης των απαραίτητων 

διαδικασιών αποζημίωσης. 

      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 κ.λπ.). 

 

      Σε περίπτωση που οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων δεν πληρούν τους 

όρους της παρούσας, οι διαγωνιζόμενοι θα ειδοποιηθούν μέσω επιστολής ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω FAX, για να παραλάβουν σφραγισμένους τους 

φακέλους της οικονομικής τους προσφοράς.  

 

10.2 Κριτήρια αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς 

      Η επιλογή της Αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όπως αυτή αποτυπώνεται στον συνημμένο 

ως Παράρτημα Ι Πίνακα Ασφαλίστρων, που θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους 

αναδόχους, η οποία θα αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία με την 

ανάλογη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης: 

 

• Κόστος Ασφάλισης Μελών:  90% 

• Ρήτρα Επιστροφής Ασφαλίστρων:  10% 
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11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Επί των αποφάσεων της Επιτροπής οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις 

μέσα σε τρεις (3) 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 Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην αναφερόμενη ανωτέρω 

διεύθυνση. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των 

παραπόνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει 

η Δ.Ε. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης 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 κρίθηκαν σε προηγούμενες φάσεις του διαγωνισμού. Επί των αποφάσεων 

της Δ.Ε. δεν χωρεί υποβολή περαιτέρω ενστάσεων. 

 

 

12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία, η 

τελευταία υποχρεούται να προσκομίσει εντός της ορισθείσας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προθεσμίας: 

1) τα νομιμοποιητικά της έγγραφα ως ανωτέρω προβλέπεται, 2) πιστοποιητικό αρμόδιας 

Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της έδρας της, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης σε αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, η οποία προβλέπεται 

από την οικεία νομοθεσία, 3) επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών της, 

τουλάχιστον της τελευταίας χρήσης/έτους, 4) αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων 

εκπροσώπων της εταιρείας, 5) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η εταιρεία είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, 6) οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο, ή στοιχείο της ζητηθεί. 

 

13. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

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

του από τη Δ.Ε. του Ταμείου 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση της Δ.Ε. του Ταμείου 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.  



 

16 
 

Ο διαγωνισμός μπορεί επίσης να ματαιωθεί, με απόφαση της Δ.Ε. του Ταμείου, 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 το Ταμείο 

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 τη Δ.Ε. του Ταμείου, ή/και να αποφασισθεί από την ίδια τη Δ.Ε. η 

επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, να κηρύξει την διαγωνιστική διαδικασία 

άγονη, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ολικά ή μερικά ή να τον αναβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο 

και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτο κρίση του, καθώς και το δικαίωμα να μην δεχθεί 

καμία ή οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της 

προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, όπως και να τερματίσει την διαδικασία οποιαδήποτε 

στιγμή, ή να τροποποιήσει ελεύθερα τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί 

εγγράφως στους συμμετέχοντες τη ματαίωση ή την αναβολή.  

Το Ταμείο ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, στέλεχος ή συνεργάτης αυτού δεν φέρει ούτε και θα 

φέρει στο μέλλον καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή 

παράλειψη της παρούσας.  

 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Οι διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται να καταθέσουν, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

παράγραφο §7 (Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 

11.000 ευρώ (δηλαδή ίσης με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Διαγωνισμού), 

σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές γίνονται: 

• Από Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

• Από ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα (εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν 

υποκαταστήματα στην Ελλάδα. 

• Ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα με investment grade από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 

• Ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα χωρίς investment grade αλλά με αντεγγύηση και όχι απλή 

διαμεσολάβηση από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα εάν έχει έδρα ή υποκατάστημα. 

• Άτοκη κατάθεση στο Ταμείο ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους 

εκείνου που την κατέθεσε, οποιοσδήποτε υποχρεώσεώς του, η οποία απορρέει από τη 

Διακήρυξη, ή σε περίπτωση μη υπογραφής των ασφαλιστήριων συμβολαίων, εντός της 

ταχθείσας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προθεσμίας. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την υπογραφή των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, στους δε λοιπούς συμμετέχοντες αμέσως μετά την υπογραφή των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τον Ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν συντρέχει 

νόμιμος λόγος κατάπτωσής της. 
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15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, θα καταθέσει κατά την υπογραφή 

των Ασφαλιστήριων Συμβολαίων, εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της 

συνολικής οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές γίνονται: 

• Από Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. 

• Από ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα (εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν 

υποκαταστήματα στην Ελλάδα. 

• Ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα με investment grade από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  

• Ξένα Πιστωτικά Ιδρύματα χωρίς investment grade αλλά με αντεγγύηση και όχι απλή 

διαμεσολάβηση από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 

ανεξάρτητα εάν έχει έδρα ή υποκατάστημα. 

• Άτοκη κατάθεση στο Ταμείο ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

 

16. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Δεν επισυνάπτονται. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, με 

βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν μπορούν να τροποποιούν ουσιώδεις όρους της παρούσας 

διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί. 

Στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα αποτελέσουν και οι όροι της προσφοράς του 

Αναδόχου όπως αυτοί τυχόν τροποποιήθηκαν και οι οποίοι κατά την κρίση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

βελτιώνουν την προσφερόμενη από αυτόν, λύση. 

 

Όροι Πληρωμής 

• Η πληρωμή ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο με έκδοση αποδείξεων εκ 

μέρους του Αναδόχου για το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το πρώτο ασφάλιστρο θα είναι απαιτητό και 

θα πρέπει να καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία που αρχίζει η ισχύς του εκάστοτε Ασφαλιστηρίου. Τα επόμενα ασφάλιστρα 

θα είναι πληρωτέα στην ημερομηνία οφειλής αυτών. 

• Αν μετά την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, οποιοδήποτε των επομένων 

ασφαλίστρων δεν καταβληθεί στο σύνολό του κατά την οριζόμενη στο εκάστοτε 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ημερομηνία, θα παρέχεται από την Ασφαλιστική εταιρεία 

προς τον Συμβαλλόμενο «περίοδος χάριτος» εξήντα ημερών (60) για την άτοκο 

καταβολή του ασφαλίστρου αυτού, από την ημερομηνία της αντίστοιχης πιστοποίησης 

καλής παραλαβής των εντός εκάστου μηνός παραχθεισών υπηρεσιών, που θα 

βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της χαριστικής περιόδου το 

εκάστοτε ασφαλιστήριο θα διατηρείται σε ισχύ, και θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις 

προς τους ασφαλισμένους, εκτός αν ο Συμβαλλόμενος με έγγραφη δήλωσή του έχει 

ζητήσει - σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου - την διακοπή του. Εάν το 
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οφειλόμενο ασφάλιστρο δεν καταβληθεί μέσα στη ανωτέρω «περίοδο χάριτος», τότε η 

Ασφαλιστική εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το ασφαλιστήριο, ο δε 

Συμβαλλόμενος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα οφειλόμενα μέχρι την 

ημερομηνία διακοπής ασφάλιστρα. 

 

17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

17.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος δίδει τη ρητή συναίνεσή του περί διαβίβασης/γνωστοποίησης 

πληροφοριών που αφορούν στις (προς υπογραφή) ασφαλιστικές συμβάσεις με το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., 

καθώς και σε κάθε άλλη ήδη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του (υποψηφίου) Αναδόχου και του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε όλες τις συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εταιρείες, που εδρεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον τρόπο πληρωμής και 

φορολόγησης, στην εκχώρηση δικαιωμάτων, στην εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, στις 

ποινικές ρήτρες, στην εμπιστευτικότητα, στην καταγγελία, στην ευθύνη, στα πνευματικά 

δικαιώματα, στη δωσιδικία, στο εφαρμοστέο δίκαιο κλπ. καθώς και στους όρους τιμολόγησης 

και σε τεχνικούς όρους που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις μεταξύ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

και υποψηφίου Αναδόχου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι τυχόν 

διαβίβαση/γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στα ως άνω 

αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δεν αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας 

εκ μέρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

17.2 Ο (υποψήφιος) ανάδοχος δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το 

πάσης φύσεως μέλη του, λαμβάνουν γνώση και συμμορφώνονται απολύτως με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία περί απαγόρευσης της δωροδοκίας και της διαφθοράς και δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στην ως άνω νομοθεσία. 

• Ο (υποψήφιος) ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί, αμέσως ή εμμέσως, σε καμία 

ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει την παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., αμέσως μόλις 

περιέλθουν σε γνώση του τέτοιες παραβιάσεις από τον ίδιο ή τα μέλη του. 

• Περαιτέρω, ο (υποψήφιος) ανάδοχος δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι δεν 

συντρέχει ούτε στον ίδιο, ούτε στο προσωπικό του κανενός είδους κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων, που να έχει επηρεάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη 

σύναψη των ασφαλιστηρίων συμβάσεων. 

• Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθ' οποιονδήποτε τρόπο, 

παραβίαση των ανωτέρω, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δικαιούται να αναστείλει άμεσα την εκτέλεση 

των ασφαλιστηρίων συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο ή να 

την καταγγείλει εγγράφως, άμεσα, με υπαιτιότητα του προμηθευτή/αναδόχου, του 

τελευταίου υποχρεούμενου να αποκαταστήσει κάθε τυχόν ζημία που τυχόν υποστεί ή 

να καλύψει κάθε τυχόν πρόστιμο ή ποινή οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να 

επιβληθεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την προαναφερόμενη 

ευθύνη αποζημίωσης, καταπίπτει επιπλέον λόγω ποινής υπέρ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η τυχόν 

κατατεθείσα από τον προμηθευτή/ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά το ποσό 

που αυτή ισχύει κατά τον χρόνο της καταγγελίας. 
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• Σε περίπτωση που ο (υποψήφιος) ανάδοχος δεν διαθέτει σχετικές εσωτερικές 

πολιτικές ή δεν έχει προηγουμένως δεσμεύσει εγγράφως σχετικά με τα παραπάνω το 

προσωπικό του, υποχρεούται να το δεσμεύει με αντίστοιχη ρήτρα εγγράφως, αμέσως 

μετά την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συμβάσεων. 

 

18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει 

από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, ως εμπιστευτική και να μην τη 

χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

 

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος να αποκλείσει από τον παρόντα 

Διαγωνισμό υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση της 

παρούσας παραγράφου. 

Η ίδια υποχρέωση εχεμύθειας θα δεσμεύει τόσο τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού όσο και τους 

μη επιλεγέντες υποψηφίους. 

 

19. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Διεύθυνση Διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα μεριμνήσει για: 

• Την ανάρτηση της παρούσας Διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

• Την αποστολή της παρούσας Διακήρυξης στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Ελλάδος   

• Τη διάθεση της παρούσας διακήρυξης σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περίληψής της 

 

20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• 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. 

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

από το ελληνικό Δίκαιο. 

• Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών που θα προκύψουν 

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

• Στο πρόγραμμα της ομαδικής ασφάλισης δικαιούνται να ενταχθούν με δαπάνες του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές 
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αυτού, οι Γενικοί Διευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος, τα Διευθυντικά Στελέχη και οι 

αμειβόμενοι με πάγια αντιμισθία δικηγόροι.  

• Τα νέα μέλη εντάσσονται από την 1η του επόμενου της εισόδου τους στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

μήνα. 

• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα αλλά θα 

εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, η οποία θα απορρέει από εκ γενετής 

αναπηρίες ή σωματικές βλάβες καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. 

• Για τα μέλη του δεν απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγείας και η 

πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων. 

• Δεν θα εφαρμοστεί καμία περίοδος αναμονής για οποιαδήποτε παροχή για τα άτομα 

που θα ασφαλιστούν κατά την έναρξη ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

• Περιστατικά ασθενειών και ατυχημάτων ασφαλισμένων ατόμων, τα οποία - 

ενδεχομένως - να μην βρίσκονται σε πλήρη και ενεργό υπηρεσία κατά την έναρξη 

ισχύος των συμβολαίων, συνεχίζουν να καλύπτονται έναντι όλων των παροχών από 

την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να απαιτηθούν ιατρικές εξετάσεις ή 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων υγείας. 

• Τα όρια κάλυψης θα έχουν ισχύ για κάθε ασφαλιστικό έτος περιόδου 12 μηνών. 

• Το κόστος για την κάλυψη των μελών καταβάλλεται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..  

• Η παροχή τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών θα είναι χωρίς επιπλέον κόστος για το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 

• Η ισχύς των παροχών θα είναι 24ωρη και παγκόσμια. 

• Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει σαφή και αναλυτικό κατάλογο 

των εξαιρέσεων (γεγονότα ή καταστάσεις κατά τις οποίες δεν θα καταβάλλει τις 

παροχές προς τους ασφαλισμένους), που θα αφορά στην κάθε ασφαλιστική κάλυψη. 

• Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει αλγόριθμο και σχετική διαδικασία 

επιστροφής ασφαλίστρων σε περίπτωση εμφάνισης «καλής εμπειρίας» αποζημίωσης. 

 

Β. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΠΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ 

• Το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης των ασφαλιζόμενων μελών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., 

συμπεριλαμβάνει καλύψεις Ατυχήματος και Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

• Θάνατο/Αναπηρία από Ατύχημα 10.000 ευρώ. 

• Επίδομα Νοσηλείας ύψους σαράντα (40) ευρώ από την 1η ημέρα και εφόσον ο 

ασφαλισμένος έχει παραμείνει τέσσερις (4) ημέρες εντός νοσοκομείου. Το ανώτατο όριο 

κάλυψης ημερών νοσηλείας ισούται με τριάντα (30) ημέρες. 

• Αστική Επαγγελματική Ευθύνη για μελέτη και επίβλεψη, εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) 

ανά συμβάν και εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) για όλο το σύνολο της ασφαλιστικής 

περιόδου για κάθε ασφαλισμένο, με απαλλαγή ανά ασφαλισμένο επτά χιλιάδες ευρώ 

(7.000 €) ανά εγερθείσα απαίτηση. 

• Κάρτα Υγείας  
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Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Οι διαδικασίες διαχείρισης των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων θα υποστηρίζονται από την 

Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρεία σε συνεργασία με το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..  

 

Η Ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται να συνεργαστεί με τον Σύμβουλο 

που θα ορίσει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντός ευλόγου χρόνου μετά την υπογραφή της σύμβασης και ο 

οποίος θα παρακολουθεί και θα μεριμνά για την ορθή εκτέλεση της παρούσας καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος θα δίδει συμβουλές και κατευθυντήριες 

οδηγίες, τις οποίες η Ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία  θα αποδέχεται και θα εφαρμόζει. 

 

Οι κάτωθι υπηρεσίες απαιτούνται από την Ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρεία σε συνεργασία με 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος (υπογραφή σχετικής 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών Service Level Agreement). 

 

• Δημιουργία Μητρώου Ασφαλισμένων που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία 

των μελών του Ταμείου για την λειτουργία του προγράμματος. 

• Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικά αναλυτικής κατάστασης ασφαλισμένων κατά την 

ημερομηνία έκδοσης των ασφαλίστρων και σε τυχόν άλλων χρονικών στιγμών 

διάφορων από την ημερομηνία έκδοσης των ασφαλίστρων. 

• Διαχείριση ασφαλιστικού προγράμματος (εντάξεις, διαγραφές, μεταβολές μελών του 

Ταμείου). 

• Δημιουργία Ενημερωτικού Φυλλαδίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που θα 

διανεμηθεί στα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα περιγράφει αναλυτικά τους όρους 

ασφάλισης, τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 

• Καταβολή αποζημιώσεων μόνο σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανεξαρτήτως ποσού και 

σε οποιαδήποτε τράπεζα δηλωθεί, εντός το αργότερο 7 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εφόσον τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη. 

• Ηλεκτρονική τήρηση στατιστικών στοιχείων αποζημιώσεων και αποστολή έκθεσης στο 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., 2 φορές ετησίως, που εξασφαλίζει πληροφόρηση για την λειτουργία του 

προγράμματος. Ειδικότερα, η υποβληθείσα έκθεση κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία : 

• Ανάλυση Ασφαλίστρων/Αποζημιώσεων ανά κατηγορία ασφαλιζομένων 

• Σχέση Ασφαλίστρων/Αποζημιώσεων ανά κάλυψη 

• Ανάλυση Αποζημιώσεων στις Καλύψεις Υγείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Πίνακες Ασφαλίστρων 

Α/Α Ασφαλιστική Κάλυψη 
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 

ανά άτομο 

Ετήσιο 

Καθαρό 

Ασφάλιστρο 

(κόστος) 

ανά Άτομο 

Ετήσιο Μικτό 

Ασφάλιστρο 

(κόστος) ανά 

Άτομο 

1 
Θάνατος/αναπηρία 

από ατύχημα 
10,000 €   

2 
Επίδομα Νοσηλείας 

ύψους 

40 € από την 1η ημέρα και 

εφόσον ο ασφαλισμένος 

έχει παραμείνει τέσσερις 

(4) ημέρες εντός 

νοσοκομείου. Το ανώτατο 

όριο κάλυψης ημερών 

νοσηλείας ισούται με 

τριάντα (30) ημέρες. 

  

3 
Επαγγελματική 

Αστική Ευθύνη 

100.000 € ανά συμβάν και 

100.000 € για όλο το 

σύνολο της ασφαλιστικής 

περιόδου για κάθε 

ασφαλισμένο, με 

απαλλαγή ανά 

ασφαλισμένο 7.000 € ανά 

εγερθείσα απαίτηση. 

  

4 
Κάρτα Υγείας 

 

Χωρίς περιορισμό, 

ελεύθερη πρόταση 
  

Σύνολο*   

Συνολικό κόστος 

ασφάλισης για το σύνολο 

των μελών 

≤550.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

επιβαρύνσεων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………………. που 

εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο ……………………………………………………………… που 

μετέχει στον με στοιχεία ………………………… Διαγωνισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη 

σχετική Διακήρυξη Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή 

και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οίκου, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

Αθήνα, …………………………………… 

 

Ο ΔΗΛΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………… που 

εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο 

…………………………………………………………………………………………………………. 

που μετέχει στον με στοιχεία ………………………………………………………… διαγωνισμό 

του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, δηλώνω ότι αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η με στοιχεία ………………………………………. προσφορά 

του Οίκου για τον παραπάνω διαγωνισμό, ισχύει για .................................................. () 

ημερολογιακές ημέρες. 

 

 

Αθήνα, …………………………………………… 

 

Ο ΔΗΛΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προς 

το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                 

Ημερομηνία.……………… 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5,  

Αθήνα 105 61 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντι σας, υπέρ του 

Διαγωνιζόμενου σας ……………………………………………… που εδρεύει ή 

κατοικεί………………………… παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις 

οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγές, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε 

άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και 

από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντι 

σας, εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των…………………………ευρώ, για 

τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθμό…………………………που 

θα γίνει από σας στις……………………………..για……………….…..…………σύμφωνα με 

τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, 

αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, 

που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ ’αυτήν και της παράδοσης απ' αυτόν 

σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 

περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση 

της σύμβασης αυτής. 

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 

αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον 

εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να 

σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο 

ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για 

αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του 

παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη 

κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

Δηλώνουμε ακόμη, άτι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες οπότε αυτή η 

Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 

απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή 

αίτησή σας, πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προς 

το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                 

Ημερομηνία.……………… 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5,  

Αθήνα 105 61 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις 

οπουδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγής ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε 

άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς 

και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, 

με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντι σας εις 

ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου 

σας………………………………………………………………. που εδρεύει ή 

κατοικεί…………………………………………………. μέχρι του ποσού των……….............. 

ευρώ (   ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε 

φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Αναδόχου σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση 

που συνομολόγησε μαζί σας για την ……………………..………………………………… με 

αριθμό………………………………………………αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, 

βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου . 

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 

και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω 

σύμβαση, σας δηλώνουμε άτι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο 

ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται 

για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους 

του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη 

μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχος 

όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματα 

της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή 

η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν 

την εγγύηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1599/86 

 

Μετά το έντυπο κείμενο μιας τέτοιας δήλωσης, να προστίθενται κάθε φορά τα παρακάτω: 

 

1. Προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) 

• Στην εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………. καθήκοντα 

Διευθυντή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω: 

• Διευθυντής ο κ. ……………………………………………  

• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι 

οι κ.κ. ………………. 

• Νομικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. ……………. 

• Κανένας απ' αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 

 

2. Προκειμένου περί Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμων ή Ετερόρρυθμων) 

Ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι 1.1 και 1.2 καθώς και οι ακόλουθοι παράγραφοι: 

• Τα ομόρρυθμα (ή /και) ετερόρρυθμα μέλη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  

o  

o  

o  

• Κανένας απ' αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 

 

3. Προκειμένου περί Ατομικών Επιχειρήσεων 

 

• Δεν είμαι Βουλευτής 

• Στην Επιχείρησή μου …………………………………………………………………… 

καθήκοντα Διευθυντή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι 

παρακάτω: 

• Διευθυντής ο κος …………………………………………………………….., 

• Διοικητικοί Σύμβουλοι …………………………………………………., 

• Νομικοί Σύμβουλοι …………………………………………………… 

• Κανένας απ' αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 

 

 

 


