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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ

Η ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ (ευεξήρ η «Εταιπεία»),
ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 193/19-04-2013 αλαθνίλσζή ηεο, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηνλ Τύπν δηελεξγεί
δεκόζην δηαγσληζκό κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ θάησζη θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνξαή αξ. 4 θαη Σηαδίνπ αξ. 30 (ΓΚΑΛΕΡΙΑ ΚΟΡΑΗ)
ηδηνθηεζίαο ηεο.

Κωδ. Κατ/τος
ΙΣ -1-2-3
ΙΣ -4-5-6
ΙΣ -8α
ΙΣ - 10α
ΙΣ -13α1
ΙΣ -16β
ΙΣ -17α
ΙΣ -17β- 18
ΙΣ -19
ΙΣ -13β

Ισόγειο
(τ.μ.)
140,92
214,66
93,19
41,64
39,25
19,53
19,87
41,93
53,00
57,50

Πατάρι
(τ.μ.)
129,67
126,91
110,00
41,00

21,08

Ωο πξνο ην δηαγσληζκό απηό ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη:

1

Μέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε Φαθέινπ (Παπασκεςή, 17η Μαίος 2013 και ώπα
17:00), νη ελδηαθεξόκελνη – αθνύ έρνπλ ειέγμεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ/ησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ
επηιέμεη θαη όηη απηόο/νί δύλαληαη θαη επηηξέπεηαη λα αμηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ ππνβαιιόκελε
πξόηαζε -ππνβάιινπλ ζηα γξαθεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, νδόο Καξαγεώξγε Σεξβίαο αξ. 6,
3νο όξνθνο θιεηζηέο (εληόο θαθέινπ) πξνζθνξέο. Κάζε πξόηαζε πξνζθνξά δελ πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη όξνπο, ή αόξηζηεο εθθξάζεηο πνπ ελδερόκελα λα δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα.

3.

Κάζε θιεηζηή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν αδηαθαλή θάθειν θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα
πεξηιακβάλεη:
Τα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή ην 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 γηα ηε ρξήζε ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ (ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνπλ
ην/ηα θαηαζηήκαηα, brand name επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, εάλ είλαη franchisee ή όρη
θιπ)
Σύληνκν βηνγξαθηθό γηα θπζηθό πξόζσπν, ηζηνξηθό εηαηξείαο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθθαζαξηζηηθό ή/θαη άιια ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε δπλαηόηεηα
αληαπόθξηζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ πεξίπησζε κίζζσζεο ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ επηινγήο ηνπ.
Τν πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα
Πνζό ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηνπ πξνζθεξόκελνπ από απηόλ κηζζώκαηνο, ζε Τξαπεδηθή
Δπηηαγή ζε δηαηαγή ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ή εγγπεηηθή επηζηνιή Τξάπεδαο σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο
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4.

ζην δηαγσληζκό θαη, ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο Μηζζσηή ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ πξνηηκήζεώο ηνπ,
γηα ηελ θάιπςε ηεο εγγύεζεο ηεο κίζζσζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ελδηαθεξόκελνο θαηαζέζεη
πξόηαζε - πξνζθνξά γηα πεξηζζόηεξα από έλα θαηαζηήκαηα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο παξαπάλσ
εγγύεζεο ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ην κεγαιύηεξν πξνζθεξόκελν κεληαίν κίζζσκα.
Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη ε πξόηαζή ηνπ 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 Μηζζσηή αλά θαηάζηεκα ζα ζπλεθηηκεζνύλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηα
αθόινπζα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ:
Αμηνιόγεζε Υπνςεθίνπ
Οηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δκπεηξία ζε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο
Αμηνιόγεζε Πξόηαζεο - Πξνζθνξάο
Βησζηκόηεηα
Σπκβαηόηεηα / Σπλέξγεηεο κε ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σηνάο Κνξαή
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

5.

6.

7.

Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ, είηε λα αλαδείμεη ηνλ κηζζσηή
αλά θαηάζηεκα (γηα όια ηα θαηαζηήκαηα ή γηα έλα ή γηα κέξνο εμ’ απηώλ) θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ
εθκίζζσζε ηνπ/ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ, είηε λα καηαηώζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνύ είηε λα
αλαδεηήζεη από έλαλ ή από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη
θαη ν Μηζζσηήο ή από κεξηθνύο εμ απηώλ, βειηίσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ – πξνζθνξώλ
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Μηζζσηή αλά θαηάζηεκα.
Ο Μηζζσηήο πνπ ηειηθώο ζα επηιεγεί αλά θαηάζηεκα ππνρξενύηαη, λα αλαπξνζαξκόζεη - εθόζνλ
απαηηεζεί - ηελ θαηαηεζείζα εγγύεζή ηνπ, ζπκπιεξώλνληαο απηήλ, κέρξη λα θαιύςεη ην ύςνο δύν
κεληαίσλ κηζζσκάησλ (ζύκθσλα κε ην κίζζσκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο
πξνζθνξάο ηνπ), κε κεηξεηά (ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ηηο Ννκηζκαηηθέο ή
Φνξνινγηθέο Αξρέο) ή κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ή εγγπεηηθή επηζηνιή
Τξάπεδαο. Η ηπρόλ κε θαηάζεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ πνζνύ ηεο εγγύεζεο ζα ζεσξεζεί σο παξαίηεζή
ηνπ από ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν θάθεινο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηα ζηνηρεία
αμηνινγήζεώο ηνπο ζα ηεζνύλ 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 επηζηνιή ζηνλ/ζηνπο Μηζζσηέο πνπ ζα επηιεγνύλ 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.
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8.

Οη πξνηάζεηο 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 Μηζζσηή γηα ηελ
εθκίζζσζε ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ, όισλ ή κέξνπο απηώλ, λα καηαηώζεη ηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ή λα
ηελ επαλαιάβεη, κε απηή ηε κνξθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν. Οη Μηζζσηέο πνπ ζα επηιεγνύλ
αλαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ κέξηκλα, επηκέιεηα θαη δαπάλε γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο
ηπρόλ απαηηείηαη θαη από νπνηαδήπνηε Αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ 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 ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ Καξαγεώξγε Σεξβίαο αξ.6, 3νο όξνθνο θαη εηδηθόηεξα
ζηα ηειέθσλα: 210 33 40 165 (αρμοδία κα Νατάσα Βαρελά).

Αθήνα, 19.04.2013
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