
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

RFP-296/16 - «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ» 

 

Αρ. Πρφη. : ALX -   59031             Αθήνα,  03 Οκηφβρίοσ 2016  

 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 
Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο κε αξ. CPV 66510000-8 «Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο», 
πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθνύ ζπκβνύινπ, κε ηηο εμήο βαζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο: 
α) Τπνζηήξημε θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ησλ ηεπρώλ ησλ δηαγσληζκώλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε αζθαιηζηέσλ θηλδύλσλ, 
β) Μειέηε, έιεγρνο θαη δηαηύπσζε δηνξζσηηθώλ πξνηάζεσλ ησλ πξνζθνκηδόκελσλ 

ζρεδίσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ από ηνπο Αλαδόρνπο ησλ έξγσλ θαη 
ινηπώλ ζπκβάζεσλ ηεο ΑΜ, 

γ) Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο ΑΜ θαη δηαηύπσζε 
δηνξζσηηθώλ πξνηάζεσλ θαη ελεξγεηώλ, ηόζν γηα ηηο παξερόκελεο θαιύςεηο όζν 
θαη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ αμηώλ θαη 
θηλδύλσλ, 

δ) πλδξνκή ζηελ ΑΜ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δεκηώλ επί αζθαιηζηηθώλ ζεκάησλ, 
ειέγρνπ απηώλ θαη θαζνξηζκνύ ηεο επζύλεο. πλδξνκή ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
γηα ηελ πξνεηνηκαζία αληίθξνπζεο αγσγώλ απνδεκηώζεσο θαηά ηεο ΑΜ, 

ε) Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πθηζηακέλσλ αζθαιηζηηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΜ κε 
βάζε δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

ζη) Εληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή ησλ αζθαιίζηκσλ θηλδύλσλ πνπ δηαηξέρεη ε ΑΜ θαηά 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Ο Δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο 
Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ, ελώ ην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. 
Οη Δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο Α.Μ. θαη ηνπ Αλαδόρνπ, ζα 

είλαη ένα (1) έηος κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο. 
Η Α.Μ. δηθαηνύηαη λα παξαηείλεη κνλνκεξώο, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, ηελ πην πάλσ 
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα ή ζπλερή ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ελόο (1) αθόκε έηνπο.  

Η Πξνεθηηκώκελε Δαπάλε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ γηα έλα έηνο, αλέξρεηαη ζε 

δώδεκα τιλιάδες ΔΤΡΧ (12.000,00€), ρσξίο ηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. Ωο κέγηζηε 

απνδεκίσζε γηα μία (1) ανθρφποώρα νξίδεηαη ην πνζό ησλ ζαράνηα ΔΤΡΧ 

(40,00€), γηα θάζε ώξα απαζρόιεζεο ηνπ πκβνύινπ. ε πεξίπησζε παξάηαζεο γηα 

νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα ή ζπλερή ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

ελόο (1) αθόκε έηνπο, ηζρύεη ε απνδεκίσζε ηεο κίαο (1) αλζξσπνώξαο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε ζα απμεζεί 

αλαινγηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο, κε όξην ηηο είκοζι ηέζζερις 

τιλιάδες ΔΤΡΧ (24.000€) για δύο (2) τρόνια. 
Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο 
νύηε επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ 
δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. 

Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ηεηρακοζίφν ογδόνηα 

ΔΤΡΧ (480,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο 

δαπάλεο γηα δύν ρξόληα θαη ε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο ζην 5% ηεο 
αμίαο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γηα δύν ρξόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρόλ δνζεί ζύκθσλα κε ην δηθαίσκα πξναίξεζεο ηεο ΑΜ, 
ρσξίο Φ.Π.Α. 
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ην Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα κεκνλσκέλα ή ζε έλσζε απηώλ πνπ έρνπλ σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ 
παξνρή αζθαιηζηηθώλ ζπκβνπιώλ. Δελ γίλνληαη δεθηνί ζην Δηαγσληζκό, α) 
Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (απνθπγή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ), β) πλδεδεκέλνη 
δηακεζνιαβεηέο (πξάθηνξεο ή αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη) κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
πνπ δελ εθπξνζσπνύλ απνθιεηζηηθά ηνλ αζθαιηδόκελν, γ) ύκβνπινη πνπ παξέρνπλ 
πεξηζηαζηαθή παξνρή αζθαιηζηηθώλ ζπκβνπιώλ ζην πιαίζην άιιεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ή δελ έρνπλ σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ παξνρή αζθαιηζηηθώλ 
ζπκβνπιώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη 
λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Δηαθήξπμεο (παξόκνηα εκπεηξία θαη 
εηδηθή Επαγγεικαηηθή θαη Υξεκαηνιεπηηθή Ιθαλόηεηα). ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο 
ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

Κριηήριο ανάθεζης ηης ύμβαζης είναι η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άπουη προζθορά αποκλειζηικά, βάζει ηης ηιμής.  

Προθεζμία σποβολής ηφν προζθορών: 31 Οκηφβρίοσ 2016 θαη ώρα 11:00 π.μ. 

 

 

 

Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόποσλος 

Ανηιπρόεδρος Γ.. & 

Γιεσθύνφν ύμβοσλος 
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