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 «ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.», 

RFP-345/18 

  

Αξ. Πξωη. : ALX - 66473               Αζήλα,  20  Δεθεκβξίνπ 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 66516000-0 

«Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο αζηηθήο επζύλεο». Η αλάδνρνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ ζα 

επηιεγεί από ηελ ΑΜ, ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο Δηαγσληζκνύ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Αζηηθήο Επζύλεο έλαληη ηξίησλ, ζα πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ αζθαιηζηηθό πξόγξακκα, ηνπ νπνίνπ ην βαζηθό 

πιαίζην έρεη ήδε πξνδηαγξάςεη ε ΑΜ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Πξνζάξηεκα (Δ) 

«Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο Αζθάιηζεο Αζηηθήο Επζύλεο» ηεο Δηαθήξπμεο. 

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 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, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Δηαθήξπμεο. Δελ 

γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζω πξαθηόξωλ ή 

κεζαδόληωλ γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. 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 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. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο 
κπνξεί λα αζθεζεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 
ζύκβαζεο. Η πξνεθηηκώκελε δαπάλε κηθηνύ αζθάιηζηξνπ γηα ηε δηάξθεηα ησλ 

δώδεθα (12) κελώλ, αλέξρεηαη ζε δώδεθα ρηιηάδεο (12.000,00€) Επξώ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ θαη λόκηκσλ επηβαξύλζεσλ). Η ζπλνιηθή 
πξνεθηηκώκελε δαπάλε ηνπ πλνιηθνύ Μηθηνύ Αζθαιίζηξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ θόξσλ θαη λόκηκσλ επηβαξύλζεσλ) γηα ηε δηάξθεηα ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) 
κελώλ, δειαδή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ παξάηαζεο ησλ δώδεθα (12) κελώλ, 

αλέξρεηαη ζε είθνζη ηέζζεξεο ρηιηάδεο (24.000,00 €) Επξώ. 
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Η ύκβαζε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη ε ύκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από 
δηαζέζηκεο πηζηώζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

Σν πνζό ηεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αλέξρεηαη ζε 

480,00 € ελώ ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην 

ύςνο 5% επί ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπλνιηθνύ κηθηνύ αζθαιίζηξνπ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ θαη λόκηκσλ επηβαξύλζεσλ), γηα εηθνζηηέζζεξηο 

(24) κήλεο ζπλνιηθά. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, 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 ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

_________________________ 

Θ. Παπαδόπνπινο 

Αληηπξόεδξνο Δ.. & 

Δηεπζύλωλ ύκβνπινο 
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