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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ», RFP- 346/18 

  

Αξ. Πξωη. : ALX - 66458              Αζήλα,  20 Γεθεκβξίνπ 2018 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ (ΑΜ), πξνθεξύζζεη Δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ 
ηεο ελ ζέκαηη ζύκβαζεο.  

Σαρ. Δηεύζπλζε ΑΜ: Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525. εκείν επαθήο-
ππόςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr.  

Ο ηύπνο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο είλαη Τπεξεζία κε θσδηθό CPV 66510000-8 

«Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο». Ο Αλάδνρνο, πνπ ζα επηιεγεί ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

Αζθαιηζηηθνύ πκβνύινπ ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθόηεξα πξνδηαγξάθνληαη ζην 

ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

Ο Δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ 
Ν.4412/16. Η Πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΔΗ θαη αλαξηάηαη 
ζηε Δηαύγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Σν ηεύρνο ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη 
ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΑM (www.ametro.gr).  

Δεθηνί ζην Δηαγσληζκό γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 
κεκνλσκέλα ή ζε έλσζε απηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη κεηαμύ άιισλ λα δηαζέηνπλ 
θαηάιιειε θαη επαξθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πκβνύινπ Παξνρήο Αζθαιηζηηθώλ 
Τπεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ ζα 

ηνπο αλαηεζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Δηαθήξπμεο. Γελ γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ από αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζπλδεδεκέλνπο 

δηακεζνιαβεηέο κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ δελ εθπξνζωπνύλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ αζθαιηδόκελν, ζύκβνπινη πνπ παξέρνπλ πεξηζηαζηαθή 

παξνρή αζθαιηζηηθώλ ζπκβνπιώλ ζην πιαίζην άιιεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ή δελ έρνπλ ωο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ παξνρή 

αζθαιηζηηθώλ ζπκβνπιώλ. Εηδηθόηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
πιεξνύλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο επάξθεηαο, 
ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδόρνπ ζα 

είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξωλ (24) κελώλ, κε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο. Η ΑΜ δηθαηνύηαη λα παξαηείλεη 

κνλνκεξώο, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, ηελ πην πάλσ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε επηπιένλ δώδεθα (12) κελώλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο 

αξρηθήο ζύκβαζεο. Η Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηε 

δηάξθεηα ησλ 24 κελώλ, αλέξρεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ΔΤΡΧ (24.000,00€), 

ρσξίο Φ.Π.Α. Η ζπλνιηθή Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή, γηα ηε δηάξθεηα ησλ 36 κελώλ, 

δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ησλ δώδεθα (12) κελώλ, αλέξρεηαη 

ζε ηξηάληα έμη ρηιηάδεο ΔΤΡΧ (36.000,00€). 
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Η ύκβαζε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΕΣΡΟ Α.Ε., γηα όιε ηελ πεξίνδν ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ πκβνύινπ θαη 
ε ύκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από δηαζέζηκεο 
πηζηώζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

Σν πνζό ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αλέξρεηαη ζε 

720,00 €, ελώ ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην 
ύςνο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ύκβαζεο εθηόο Φ.Π.Α., γηα ηξηάληα έμη (36) κήλεο 
ζπλνιηθά. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά, βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ 
Ν.4412/16. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ: 22.01.2019 θαη ώξα 11:00 π.κ.  

Οη Δηαγσληδόκελνη δεζκεύνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα ηξηαθνζίωλ 

εμήληα (360) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ. Δελ επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή επηκέξνπο πξνζθνξώλ θαη ε ππνβνιή 

ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 

Γηα ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόπνπινο 

Αληηπξόεδξνο Γ.. & 

Γηεπζύλωλ ύκβνπινο 
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