
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

RFP-303/16 - «ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» 

 

Αρ. Πρφη. : ALX -  59513    Αζήλα,   25 Νοεκβρίοσ  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 θσδηθό CPV 66516000-0 «Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο 
αζηηθήο επζύλεο», πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιηζεο Αζηηθήο 
Επζύλεο έλαληη ηξίησλ κε ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα, ην νπνίν έρεη ήδε πξνδηαγξάςεη 
ε ΑΜ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 
Ο Δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο 
Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr), 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 γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κνλνκεξώο 

ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηπιένλ δώδεθα (12) κελώλ, κε 
ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

Η πξνεθηηκώκελε δαπάλε κηθηνύ αζθαιίζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ησλ δώδεθα (12) 

κελώλ, αλέξρεηαη ζε δώδεθα τηιηάδες (12.000,00€) Εσρώ. Η ζπλνιηθή 

πξνεθηηκώκελε δαπάλε ηνπ πλνιηθνύ Μηθηνύ Αζθαιίζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ησλ 

εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελώλ, δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ησλ 

δώδεθα (12) κελώλ, αλέξρεηαη ζε είθοζη ηέζζερες τηιηάδες (24.000,00 €) Εσρώ.  

Η ζύκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από δηαζέζηκεο πηζηώζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 
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 ηεηραθοζίφλ ογδόληα 

ΕΤΡΩ (480,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο 
δαπάλεο ηνπ πλνιηθνύ Μηθηνύ Αζθαιίζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ησλ εηθνζηηεζζάξσλ 
(24) κελώλ, δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ησλ δώδεθα (12) 
κελώλ. 
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, λνκηθά πξόζσπα 

κεκνλσκέλα ή ζε έλσζε απηώλ. Δελ γίλοληαη δεθηές προζθορές ποσ ζα 

σποβιεζούλ κέζφ πραθηόρφλ ή κεζαδόληφλ γηα ιογαρηαζκό αζθαιηζηηθώλ 

εηαηρεηώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη 
λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Δηαθήξπμεο (παξόκνηα εκπεηξία θαη επαγγεικαηηθή 
θαη ρξεκαηνιεπηηθή ηθαλόηεηα). ηνηρεία γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δίλνληαη ζην ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ 
Δηαγσληζκνύ. 

Κρηηήρηο αλάζεζες ηες ύκβαζες είλαη ε πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή 

άπουε προζθορά αποθιεηζηηθά, βάζεη ηες ηηκής.  

Προζεζκία σποβοιής ηφλ προζθορώλ:20 Δεθεκβρίοσ 2016 θαη ώρα 11:00 π.κ. 

Γηα ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

________________________ 

Θ. Παπαδόποσιος 

Αληηπρόεδρος Δ.. & Δηεσζύλφλ ύκβοσιος 
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