ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)

προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 για την
ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης των Πάγιων
Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης και
Τρομοκρατικών Ενεργειών της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη
Εταιρεία, προϋπολογισμού €205.000,00 προ φόρου ασφαλίστρων.
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του
κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ
314/Α’/2005) όπως ισχύει.
Οδός: Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 115 27
Τηλ.: 216 2000401-5
Telefax: 210 2750 249
E-mail: info@deda.gr
Ιστοσελίδα: www.deda.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι
προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα
διεύθυνση.
3. Κωδικός CPV: 66000000
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η Σύναψη
ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κάλυψης των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών
Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών, Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΔΑ,
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη του Διαγωνισμού.

5. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:
α) Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β) Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της
Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 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 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.
γ) Συμπράξεις ή Ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
έχουν ορίσει Ηγήτρια (Leader) ασφαλιστική εταιρεία, στη σύμπραξη σύμφωνα με τα
κατωτέρω.
δ) ασφαλιστικές εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
ε) ασφαλιστικές εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Γλώσσα προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, άλλως συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/04/2019, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 05/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

11. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
01/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ελληνικό Τύπο, καθώς
και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deda.gr).

