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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ – 41625
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο
ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, τα κεντρικά γραφεία της οποίας εδρεύουν στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού ως
Αναθέτων φορέας, προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμου 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 222, τους
ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας
που θα αναλάβει την «ασφαλιστική κάλυψη, σε ανοιχτή βάση (OPEN COVER), των πάσης φύσεως
μεταφορών (εξωτερικού και εσωτερικού) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», (εφεξής «Έργο») εκτιμώμενου ετήσιου
προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 8.000,00), με κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη βαθμολογία
που θα συγκεντρώσει ο διαγωνιζόμενος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ 2- «ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ» της Διακήρυξης Άρθρο 10 , ‘’Κριτήρια Αξιολόγησης’’.
Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού, είναι απολύτως ενδεικτικός και δεν είναι δεσμευτικός για τους
συμμετέχοντες.
Η ανάθεση της πιο πάνω ασφαλιστικής κάλυψης θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής
Σύμβασης Ασφάλισης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, τόσο στην παρούσα Διακήρυξη, όσο και στο
ΤΕΥΧΟΣ 3 – «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
Άρθρο 1
Όνομα – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού
1.

Αρμόδια Υπηρεσία για τα οικονομικά – εμπορικά – διαδικαστικά θέματα του Διαγωνισμού είναι η
Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών και Μεταφορών (διακριτικός τίτλος ΔΑΠΜ) (Π. Nίκα,και Γρ.
Αποστόλου τηλ.: 210-5192329 & 564 και Αθ. Δήμας τηλ.:210-5192227 για τα τεχνικά θέματα),
που εδρεύει επί της οδού Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43, Αθήνα.

2.

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα 107, 1 όροφος, στην
η
οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, την 14 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00,
ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Εταιρεία.

ος

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών
διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αποθηκών, Προμηθειών και Μεταφορών,
οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού 10443 Αθήνα με ευθύνη του προσφέροντος, σε σχέση με το
περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον
ος
παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας (γραφείο 410, 4
η
όροφος), όχι αργότερα από τη μέρα του Διαγωνισμού δηλαδή την 14 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00.
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Η συσκευασία που θα περιέχει την προσφορά, θα πρέπει να αναγράφει το όνομα και τη
Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα (Ασφαλιστική Εταιρία), που υποβάλει την προσφορά, καθώς
επίσης:
«Προσφορά για τον Διαγωνισμό ΔΑΠΜ-41625
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ
Α.Ε»
Άρθρο 2
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου ασφάλισης

Ο Ασφαλιστής θα ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση (OPEN COVER), μηχανήματα, υλικά, εφόδια και γενικά
πάσης φύσεως πράγματα, τα οποία μεταφέρονται με ευθύνη του ΑΔΜΗΕ ή που αυτός ανέλαβε να τα
ασφαλίσει, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καθώς και
μεταφορές από τόπο σε τόπο μέσα στην Ελλάδα, με οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς τρίτων ή ιδιοκτησίας
του.
Έναντι καταβολής των συμφωνημένων ασφαλίστρων προς τον Ασφαλιστή, συμφωνείται ότι ο τελευταίος θα
αναλαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, να καταβάλει στον
ΑΔΜΗΕ ή να αποκαθιστά κάθε ζημιά που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία καλυπτόμενης από τη
Σύμβαση Ασφάλισης.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ασφαλιστικές εταιρίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών
εταιριών, με τη μορφή συμμετοχής συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 15, παρ. 4 του Ν. 2496/1997 οι οποίες:
α.

Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

υπεξαίρεσης

απάτης

εκβίασης

πλαστογραφίας

ψευδορκίας

δωροδοκίας

διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει

δόλιας χρεοκοπίας

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε
κείμενη νομοθεσία

τρομοκρατίας

παιδικής εργασίας

μη καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου

σοβαρούς ψευδούς δηλώσεως

αθέμιτου τρόπου επηρεασμού αποφάσεων, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών,
παραπλανητικές πληροφορίες

β.

Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
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παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ούτε έχει κινηθεί
εναντίον τους κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.
γ.

Δεν έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική τους διαγωγή, ούτε έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε.

δ.

Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι ή τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δεν είναι ένοχοι σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.

ε.

Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή τις νομοθετικές
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

στ.

Έχουν εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΑΔΜΗΕ, της
μητρικής αυτού ΔΕΗ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ στο παρελθόν (συγκεκριμένα να
μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι).

ζ.

Είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και τις χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών
που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει
υπογράψει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη
ΣΔΣ του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε.

η.

Διαθέτουν αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία σε παρόμοιες ασφαλίσεις μεταφορών εξωτερικούεσωτερικού η οποία, αποδεικνύεται τουλάχιστον από πέντε (5) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με
ασφαλιζόμενο ανώτατο όριο κάλυψης, ανά μεταφορικό μέσο και ταξίδι, μεγαλύτερο των
1.500.000 € και έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία πενταετία.

θ.

Εμφανίζουν καθαρή θέση λήξης χρήσης, θετική τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία έτη
Για το σκοπό αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών που θα
συμμετάσχουν στη Διαδικασία, είναι απαραίτητο να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Πίνακα/Περιγραφή σχετικά με τις δραστηριότητες και τη σχετική εμπειρία του
συμμετέχοντα, (σύμφωνα με το υπόδειγμα 8), από τον οποίο προκύπτει η εμπειρία σε
παρόμοιες ασφαλίσεις μεταφορών εσωτερικού-εξωτερικού, που έχουν εκτελεστεί την
τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στις
χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρύτερου Οικονομικού Χώρου), ή και σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ του
Π.Ο.Ε., η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.
1.1.

Ο ως άνω Πίνακας θα πρέπει να αναφέρει το είδος των εν λόγω υπηρεσιών, το
όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
ασφάλισης και την ημερομηνία περάτωσής της, το ποσοστό ιδίας κράτησης του
συμμετέχοντος και τη χώρα που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση.

1.2.

Τα στοιχεία της ασφαλιζόμενης εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο
απόδειξης εμπειρίας (αντίστοιχες συστάσεις, βεβαιώσεις χρηστών κ.λ.π.), θα
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αναφέρονται στον Πίνακα αν επιτρέπεται στον συμμετέχοντα και δεν δεσμεύεται
από την ασφαλιζόμενη εταιρία λόγω εμπιστευτικότητας.
2.

Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμοί - Καταστάσεις Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Καταστάσεις Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων - Καταστάσεις Ταμιακών Ροών –
Προσαρτήματα) των τελευταίων τριών χρήσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει
να εμφανίζουν την καθαρή θέση λήξης-χρήσης (μετά από φόρους), θετική τουλάχιστον
για τα δύο (2) τελευταία έτη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στη Διαδικασία επιλογής μεμονωμένα ή ως μέλος μιας
και μόνο σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών. Εταιρεία μέλος σύμπραξης Επιχειρήσεων δεν
μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης σύμπραξης Επιχειρήσεων ούτε να συμμετέχει
παράλληλα μόνη της στο διαγωνισμό, καθώς αυτό οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού.
Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες
ασφαλιστικών εταιρειών και μεσίτες ασφαλίσεων.
Άρθρο 4
Εναλλακτικές Προσφορές - Διαφοροποιήσεις
1.

Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

2.

Εμπορικές Αποκλίσεις
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης και
οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους όρους και τις
απαιτήσεις της. Για το σκοπό αυτό κάθε Διαγωνιζόμενος, πρέπει να συμπεριλάβει στην
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων (βλέπε σχετικό Υπόδειγμα), τη δήλωση ότι η Προσφορά του
δεν έχει αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης.
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις, που αλλοιώνουν τους συγκεκριμένους όρους ή τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης, αντιμετωπίζονται ως εμπορικές αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα
έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.
Δεν θα θεωρηθούν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, πρόδηλα σφάλματα που έγιναν
από παραδρομή ή αβλεψία του Διαγωνιζόμενου, εφόσον τα ορθά προκύπτουν από τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς του.
Άρθρο 5
Τύπος Σύμπραξης

Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της
Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης
ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα
χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τον ΑΔΜΗΕ η ουσιαστική
συμμετοχή στη Σύμπραξη όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που η Σύμπραξη είναι Όμιλος Επιχειρήσεων (άτυπη ένωση προσώπων χωρίς
φορολογική και νομική υπόσταση), η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική
νομοθεσία και πρακτική.
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Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η προσφορά της Σύμπραξης δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση,
η Σύμπραξη υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό/φορολογικό τύπο
που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται
επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η
προαναφερθείσα απαίτηση.
Άρθρο 6
Παραλαβή στοιχείων Διακήρυξης
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες»
διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας : www.admie.gr -> Διακηρύξεις ->
Διακηρύξεις ΔΑΠΜ.
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