
 

 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

RFP-283/16 «ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΕΥΧΝ ΔΙΟΙΚΗΗ (DIRECTORS AND 

OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» 

Απ. Ππυη.: ALX –  59285                                     Αθήνα,   27  Οκηυβπίος 2016 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.6792473, Fax: 210.6726126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο κε αξ. CPV 66516500 «Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο 
Επαγγεικαηηθήο Επζύλεο», είλαη ε αλάζεζε ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο 
Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο Επζύλεο ηειερώλ Δηνίθεζεο (Directors & Officers Liability 
Insurance) κε Αλώηαην πνζό γηα ην ζύλνιν ησλ Ζεκηώλ γηα όινπο ηνπο 
Αζθαιηζκέλνπο γηα όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο, ζσξεπηηθά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εμόδσλ Τπεξάζπηζεο) 20.000.000€ αλά δεκηνγόλν 

γεγνλόο θαη 20.000.000€ αζξνηζηηθά γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο, ελώ ην 

ππεξβάιινλ όξην επζύλεο ζα είλαη 1.000.000€ γηα θάζε έλα κε Εθηειεζηηθό κέινο ηνπ 

Δ.. θαη 3.000.000€ αζξνηζηηθά γηα όια ηα κε Εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δ.. Δελ ζα 
ππάξρεη απαιιαγή. 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, ζην Δηαδίθηπν 
«Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Οη Δηαγσληδόκελνη ζα 
ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ηεύρε ηνπ 
Δηαγσληζκνύ θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από 
πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.ΔΗ.. – Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr). 
Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδόρνπ ζα 

είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ενόρ (1) έηοςρ κε δηθαίσκα παξάηαζεο κνλνκεξώο ηεο 

ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηπιένλ έξι (6) μηνών, κε ηνπο ίδηνπο 
όξνπο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

Η πξνεθηηκώκελε δαπάλε κηθηνύ αζθάιηζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ενόρ (1) έηοςρ 

αλέξρεηαη ζε εξήνηα σιλιάδερ (60.000,00€) Εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φόξνπ Αζθαιίζηξσλ. Η ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε δαπάλε ηνπ ζπλνιηθνύ κηθηνύ 

αζθάιηζηξνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόξνπ αζθαιίζηξνπ) γηα ηε δηάξθεηα ησλ δέκα 

οκηώ (18) μηνών, δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ησλ έμη (6) 

κελώλ, αλέξρεηαη ζε ενενήνηα σιλιάδερ (90.000,00 €) Εςπώ. 
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 σιλίυν οκηακοζίυν 

Εςπώ (1.800,00€) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πλνιηθήο Πξνεθηηκώκελεο 
Ακνηβήο, πεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο, γηα ηελ δηάξθεηα 

ησλ δέκα οκηώ (18) μηνών ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λόκηκσλ επηβαξύλζεσλ, 
εθηόο Φ.Π.Α. 
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο νηθνλνκηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ 
αζθάιηζεο από ην θαηαζηαηηθό ησλ νπνίσλ ζαθέζηαηα πξνθύπηεη όηη ε παξνρή ησλ 
δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθό ηνπο ζθνπό, θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα κεκνλσκέλα ή ζε έλσζε απηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Δηαθήξπμεο. 
Δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη απηνηειώο από πξάθηνξεο 
αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, κεζίηεο αζθαιίζεσλ θαη κεζάδνληεο ελ γέλεη. 
Οη Δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο 
εηδηθνύο όξνπο ηνπ «Πίλαθα Αζθάιηζεο Επζύλεο ηειερώλ» ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Δ) 
θαη ηνπ «Λεθηηθνύ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ» ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Ε) ηεο 
Δηαθήξπμεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν. 
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ε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα πιεξνύλ 
ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Δηαθήξπμεο (θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, παξόκνηα εκπεηξία). ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο 
ηνπ Δηαγσληζκνύ. Η επίιπζε ηπρόλ δηαθσληώλ ζα επηιύεηαη από ηα Δηθαζηήξηα ησλ 
Αζελώλ ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Δίθαην.  

Ο Διαγυνιζμόρ είναι μειοδοηικόρ και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είναι η 

πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά, βάζει 

ηηρ ηιμήρ. 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: 28 Νοεμβπίος 2016 θαη ώπα 11:00 π.µ. 
 
 
Γηα ηελ ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Θ. Παπαδόπνπινο 
Αληηπξόεδξνο Δ.. & 
Δηεπζύλσλ ύκβνπινο 
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