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Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  
Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού ΟΛΒ ΑΕ  

Εκτιμώμενης Δαπάνης €15.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Α) Περιγραφή Αντικειμένου  

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας, με την 

οποία θα συναφθεί σύμβαση ομαδικής ασφάλισης, που θα καλύπτει την ιατρική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη, των σαράντα πέντε (45) εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες  

(€ 15.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη 

τιμή. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για χρονική 

διάρκεια παροχής των υπόψη υπηρεσιών, ενός (1) έτους. 

Οι καλύψεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά κάθε υποψηφίου, είναι 

οι ακόλουθες: 

 Ασφάλιση ζωής κατά άτομο 20.000 €. 

 Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα 20.000 € 

 Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή ασθένεια, ποσού 

τουλάχιστον 20.000,00 €. 

 Ασφάλιση ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης (θέση Β) για ποσό 15.000 € 

 Ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια σε 

ποσοστό τουλάχιστον του 80% του καθαρού μισθού. 

 Επίδομα νοσηλείας 60€ / ημερησίως έως και 90 ημέρες. 

 Δαπάνες θεραπείας ατυχήματος εντός ή εκτός νοσοκομείου 1.000 € / ετησίως. 

 Ιατρικές επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς για ποσό έως 50,00 € ανά επίσκεψη και 

ανά εργαζόμενο κατά το έτος ισχύος του συμβολαίου. 

 Διαγνωστικές εξετάσεις για ποσό τουλάχιστον 500,00 € ανά εργαζόμενο κατά το 

έτος ισχύος του συμβολαίου. 

 Γραμμή υγείας 24ωρης εξυπηρέτησης για όλη την οικογένεια. 

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 

τις προαναφερόμενες καλύψεις με τουλάχιστον τα προβλεπόμενα ανωτέρω ποσά και να 

κατατεθούν έως και 15-01-2014 στην ΟΛΒ ΑΕ ενσφράγιστες εντός κλειστού φακέλου. 

 

Β) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό -Υποχρεώσεις Αναδόχου  
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα. 

 

Γ) Οικονομικά Στοιχεία  Προσφοράς  

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί κατ΄ αποκοπή. 

 Στην παραπάνω τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. 

 Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.. 

 Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

 Για πληρωμές άνω των 1.467,35 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα. 
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Δ)Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην 

ΟΛΒ ΑΕ τις προσφορές τους μέχρι την 10:00 ώρα της 15/01/2014. Η αποσφράγιση των 

προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:30. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα 

αναγράφονται τα στοιχεία: 

-Οι λέξεις «Προσφορά προς την ΟΛΒ ΑΕ» 

-Η περιγραφή του τίτλου του διαγωνισμού 

-Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

 

Ε)Τρόπος επιλογής αναδόχου  

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε σχέση με την 

εκτιμώμενη δαπάνη της Υπηρεσίας. 

 

 

Βόλος 08/01/2014 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Ιωάννης Πρίγκος 
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