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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ασφάλιση ευθύνης υπηρεσιακών στελεχών και μελών των οργάνων διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

1.

Περίοδος Ασφάλισης:
Ένα (01) έτος, με έναρξη ισχύος την 14η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:01 μ.μ.

2.

Αντικείμενο Ασφάλισης
Ευθύνη υπηρεσιακών στελεχών και μελών των οργάνων διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

3.

Δικαίωμα συμμετοχής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος
της Ε.Ε., οι οποίες διαθέτουν τη σχετική

άδεια λειτουργίας και δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή

αναγκαστική διαχείριση, ενώ αποκλείεται η συμμετοχή στη διαδικασία πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και μεσαζόντων
εν γένει.

4.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
-

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα
της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73, 74, του Ν. 4412/2016.

-

5.

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

Οικονομική Προσφορά.
Η οικονομική προσφορά-πρόταση ασφάλισης, για την περίοδο ασφάλισης, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας/υποψηφίας αναδόχου και θα πρέπει να περιέχει:
-

Να αναγράφει το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τα όρια ευθύνης, τις ασφαλιστικές καλύψεις και την απαλλαγή για κάθε
παρεχόμενη κάλυψη.

-

Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για σαράντα
πέντε (45) ημέρες, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

-

Ρητή δήλωση περί αποδοχής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από
εντεταλμένα όργανα της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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6.

Προθεσμία/τρόπος υποβολής προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο μέχρι
την 10η ώρα π.μ., της 30ής Ιανουαρίου 2019. Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές και
ο σχετικός φάκελος θα επιστρέφεται.

7.

Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, για την Ο.Λ.Β. Α.Ε., προσφορά. Στην έννοια της «συμφέρουσας
προσφοράς» εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η χαμηλότερη τιμή, ο αριθμός των ασφαλιστικών καλύψεων,
τα όρια ευθύνης, οι προβλεπόμενες απαλλαγές, καθώς και τυχόν λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά των προσφορών που
θα κατατεθούν. Το σύνολο των εμπροθέσμως υποβληθέντων και αποδεκτών προσφορών θα συνεξεταστεί.

8.

Παραλαβή ασφαλιστηρίου – Πληρωμή.
- Η πληρωμή θα γίνει προκαταβολικά αμέσως πριν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την προσκόμιση
έγγραφης ειδοποίησης πληρωμής ασφαλίστρων.
- Επισημαίνεται ότι για πληρωμές ποσών άνω των €1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Τοζίδης Γεώργιος

