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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Υπεύθυνη
Υπηρεσία: Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Ι. Κομποτιάτη, Δντριας Προμηθειών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92,
GR141
21
Ηράκλειο
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Φαξ:++30
210
27
51
731ΔιεύθυνσηInternet(URL):www.depa.gr.Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:
Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές αποστέλλονται : Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ¨Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ :
Παραγωγή Μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε».
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών : (α) Υπηρεσίες : 6
Κύριος τόπος Παροχής : Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Κωδικοί NUTS : GR 300
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (CHECK UPs) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( CPV ) : Κύριο Αντικείμενο : 66515200 CPC: ex 81, 812, 814
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων ( GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT) : Όχι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.
ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι.
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση του δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβανομένου: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης,
όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5, ανέρχεται στο ποσό των € 500.000,00 για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών .
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια των υπηρεσιών για δώδεκα (12) πλέον μήνες .
Συνολική Διάρκεια: τρία (3) έτη (δύο + ένα έτη)
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
36 μήνες από την υπογραφή του Συμβολαίου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του δικαιώματος προαίρεσης
περιλαμβανομένου.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
-Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 17.000,00), που θα εκδοθεί από μία ή περισσότερες
τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή από Πιστωτικό Ιδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις :
-Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
- Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται τρίμηνος. Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνει μετά την έκδοση του συμβολαίου και ένα μήνα
μετά την προσκόμιση στη ΔΕΠΑ απόδειξης χρέωσης ασφαλίστρων που θα είναι πιστοποιημένη για την ικανοποιητική τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου από τους αρμόδιους της ΔΕΠΑ.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύμβασης : όχι
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο :
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Οι Συμμετέχοντες μπορεί να είναι:
-Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
-Ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλήν της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν τη κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους
ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του
κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.
Κάθε Συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει :
- Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της, ότι έλαβε γνώση και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
- Αποδεικτικά για τη νομιμοποίηση της κάθε εταιρείας
- Πρακτικά των Δ.Σ. των εταιρειών για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ορισμό των εκπροσώπων τους.
- Υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι:
i) ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων
ii) ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά
iii) ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη
-Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές
υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας.
- Βεβαίωση λειτουργίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας από την ΕΠΕΙΑ.
III.2.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά:
Κάθε Συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλει :
-Φ.Ε.Κ όπου δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως, αποτελέσματα χρήσεως
ειδικότερα για τον κλάδο ζωής και πίνακας διαθεσίμων) των ετών 2008 και 2009.
- Συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα με τους οικονομικούς δείκτες.
2008

2009

Μέσος όρος 2008 & 2009

Απόδοση επενδύσεων: Ετήσιο Εισόδημα από
Επενδύσεις / Μέσες Επενδύσεις
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ
Φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων: Κέρδη
προ Φόρων / (Ίδια Κεφάλαια + Διαρκή
Κεφάλαια)
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους: Κέρδη προ
Φόρων / Έσοδα
Δείκτης εξόδων: Λειτουργικά έξοδα / Ετήσια
Έσοδα
Δείκτης Ζημιών: Αποζημιώσεις / Ετήσια
Έσοδα
Δείκτης Φερεγγυότητας: Ίδια Κεφάλαια /
Τεχνικά Αποθέματα
Δείκτης Τεχνικών Αποθεμάτων: Τεχνικά
Αποθέματα / Ετήσια Έσοδα

-Αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούν τα αποτελέσματα των επιμέρους κλάδων στον ισολογισμό τους, οι ανωτέρω δείκτες
ζητούνται για τον Κλάδο Ζωής. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υποβληθεί ανάλυση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων καθώς και
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ορθότητα των δεικτών καθώς και για την ανάλυση.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα :
-Αντίγραφο των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου άνευ ασφαλίστρων, το οποίο θα αφορά στο προσωπικό
της ΔΕΠΑ.
Κάθε Συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει :
-Βεβαίωση λειτουργίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας από την ΕΠΕΙΑ.
-Κατάλογο με παρόμοιες συμβάσεις ομαδικής ασφάλισης, που έχει συνάψει ο διαγωνιζόμενος και βρίσκονται σε ισχύ την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και οι οποίες καλύπτουν πάνω από εκατό 100) εργαζομένους η κάθε μία, σε έναν εργοδότη.
Επισημαίνεται ότι, δεν ενδιαφέρουν όλες οι καταρτισθείσες συμβάσεις, αλλά μόνον αυτές οι οποίες παρέχουν κάλυψη σε
τουλάχιστον εκατό (100) εργαζομένους, σε έναν εργοδότη.
Στον κατάλογο οι υποψήφιοι θα δώσουν για κάθε σύμβαση χωριστά την πλήρη επωνυμία του πελάτη τους.
-Δήλωση για τον συνολικό αριθμό ασφαλισμένων σε ομαδικά προγράμματα, κυρίως ασφαλισμένοι και προστατευόμενα
ξεχωριστά, κατά το έτος 2010.
-Δήλωση για τον συνολικό αριθμό ασφαλισμένων σε προγράμματα Ζωής και Υγείας, ατομικά και ομαδικά μαζί, κατά το έτος 2010.
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III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα : όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας : Ανοικτή
ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά που θα προκύψει από την συνεκτίμηση
της εν γένει ικανότητας του υποψηφίου για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, του εύρους της προσφερόμενης ασφαλιστικής
κάλυψης και των υπηρεσιών και της οικονομικής προσφοράς.
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 664/11/ΔΠ.
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια Σύμβαση : όχι
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων:
Όροι και μέθοδος πληρωμής : Μπορούν να ζητηθούν έως 15/04/2011 από τη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 δωρεάν .
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών : 02/05/2011 και ώρα: 12:00
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνικά, Αγγλικά.
IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών :
Ημερομηνία : 02/05/2011 Ώρα: 12:30
Τόπος : Στη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 – ΤΜΗΜΑ Ι
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών :
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, συμφώνως προς τα Τεύχη της Διακήρυξης
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI. 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Όχι
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ (ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: Όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα η οποία
εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε
αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
2) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης &
Εκτέλεσης Προμηθειών (ΦΕΚ 1037/Β/25.07.2003 /Απόφαση Αριθ. Δ1/Γ/12808).
3) Η Ασφαλιστική Εταιρία που θα επιλεγεί υποχρεούται να επιβεβαιώσει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών την 100% κάλυψη των
ασφαλίσεων που της ανατίθενται.
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Υπεύθυνη Υπηρεσία:
Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Ι. Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR- 141 21
Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο:++30 210 27 01 118 Φαξ:++30 210 27 51 731 Διεύθυνση Internet(URL):.Hλεκτρονικό
Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών : Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες ) για την υποβολή
προσφυγών : Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη «Δικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ (ΦΕΚ
178/8.9.1997) » (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Υπεύθυνη Υπηρεσία: Δ/νση Προμηθειών Υπόψη: κας Ι. Κομποτιάτη, Δ/ντριας Προμηθειών Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, GR- 141 21 Ηράκλειο Αττικής Τηλέφωνο: ++30 210 27 01 118
Φαξ:++302102751731ΔιεύθυνσηInternet(URL):.Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16/03/2011
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