ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ (ΤΠΟΓΕΙΟΤ ΥΩΡΟΤ)

Η ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ (εφεξής η «Εταιρεία»), κε
αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ Τύπν δηελεξγεί δεκόζην δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ππνγείνπ ρώξνπ επηθαλείαο 755ηκ πεξίπνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα επί ηεο ζπκβνιήο ησλ
νδώλ Κνξαή αξ. 4 θαη Σηαδίνπ αξ. 30 (ΓΚΑΛΕΡΙΑ ΚΟΡΑΗ) ηδηνθηεζίαο ηεο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ.
180/22.02.2013 αλαθνίλσζε, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηνλ Τύπν:
1.

2.

3.

Καηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη ελδηαθεξόκελνη – αθνύ έρνπλ ειέγμεη ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ θαη όηη απηόο δύλαηαη θαη επηηξέπεηαη λα αμηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ
ππνβαιιόκελε πξόηαζε ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, θιεηζηέο (εληόο θαθέινπ) πξνζθνξέο.
Κάζε θιεηζηόο θάθεινο δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη όξνπο, ή αόξηζηεο εθθξάζεηο πνπ ελδερόκελα λα
δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα.
Κάζε θιεηζηή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν αδηαθαλή θάθειν θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα
πεξηιακβάλεη:
Τα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή νλνκαηεπώλπκν (θπζηθά πξόζσπα) ή ηελ πιήξε επσλπκία
(λνκηθά πξόζσπα), δηεύζπλζε, έδξα, ηειέθσλν θαη αξηζκό Γειηίνπ Ταπηόηεηνο ή Α.Φ.Μ., θαηά
πεξίπησζε.
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε πξόηαζεο αμηνπνίεζεο
Δπηρεηξεκαηηθό ζρέδην δεθαεηίαο
Τνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο πνπ ζα αθνξνύλ ζηελ εθκεηάιιεπζε - αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ
Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη ε πξόηαζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηξεηο κήλεο
Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ ηνπο νπνίνπο θαη
απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα
Ηκεξνκελία
Υπνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο θαη επί λνκηθνύ πξνζώπνπ, ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη
ζθξαγίδα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ
Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδόρνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα αθόινπζα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζπκκεηερόλησλ:
Αμηνιόγεζε Υπνςεθίνπ Αλαδόρνπ
Οηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δκπεηξία ζε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο
Αμηνιόγεζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ
Βησζηκόηεηα
Σπκβαηόηεηα / Σπλέξγεηεο κε ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σηνάο Κνξαή
Πξόγξακκα επελδύζεσλ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

4.

Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ, είηε λα αλαδείμεη ηνλ αλάδνρν θαη
λα θαηαθπξώζεη ην έξγν αμηνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, είηε λα αθπξώζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ
Γηαγσληζκνύ είηε λα αλαδεηήζεη από ηνλ αλάδνρν ή από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό
ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν αλάδνρνο ή από κεξηθνύο εμ απηώλ βειηίσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε
ησλ πξνηάζεσλ αμηνπνίεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηειηθνύ αλαδόρνπ
5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν θάθεινο ησλ πξνζθνξώλ ζα ηεζεί ππόςε ησλ
αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο έγθξηζεο ηεο
θαηαθύξσζεο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Σηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ αλάδνρν ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Σηελ ίδηα επηζηνιή ζα
αλαθέξεηαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε.
6. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ε νπνία δηαηεξεί
ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο, λα κελ πξνβεί ζηελ θαηαθύξσζε αλαδόρνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ αθηλήηνπ, λα καηαηώζεη ηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ή λα ηελ επαλαιάβεη, κε απηή ηε κνξθή ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν Οη ππνςήθηνη αλαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε γηα ηελ
έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο ηπρόλ απαηηείηαη θαη από νπνηαδήπνηε Αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππόςε
ππόγεηνπ ρώξνπ θαη νπδεκία απαίηεζε ζα έρνπλ θαηά ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ηνπο ρνξεγεζεί (ε άδεηα) γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.
Γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηα
γξαθεία ηεο εληνινδόρνπ Δηαηξείαο «ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Δ.Δ.Α.Π.», ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ Καξαγεώξγε
Σεξβίαο αξ.6 θαη εηδηθόηεξα ζηα ηειέθσλα: 210 33 40 165 (Ναηάζα Βαξειά).

Αζήλα, 22.02.2013
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ

