ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ (DIRECTORS & OFFICERS
LIABILITY INSURANCE – D&O).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ)
προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης (Directors and Officers Liability
Insurance – D&O), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της. Ο ανωτέρω Κανονισμός
ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (www.etasa.gr - Προφίλ
εταιρείας).
Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, από το καταστατικό των οποίων
σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό
τους σκοπό και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της οικείας Προκήρυξης. Οι
συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:
(ι) Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να
έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και
συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, όπως περιγράφεται
στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Σε περίπτωση κοινοπραξίας
ή σύμπραξης η ως άνω υποχρέωση ισχύει για κάθε μέλος αυτής.
(ιι) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3)
προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων (2013-2014-2015), σε περίπτωση που
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή κάθε άλλο έγγραφο περί του συνολικού ύψους
του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν
υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών.
(ιιι) Για την απόδειξη της απαίτησης του υπόψη κριτηρίου ποιοτικής επιλογής οι
προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο συναφούς εμπειρίας για τα τρία
τελευταία έτη ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία (σε περίπτωση που λειτουργεί για
χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών), στον οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστον ότι έχουν
συνάψει δέκα (10) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors
and Officers Liability Insurance) κατά την υπόψη περίοδο έως σήμερα, με όριο ευθύνης
τουλάχιστον 15.000.000€ ανά γεγονός και κατά έτος, με αναφορά αντιστοίχου ορίου
ευθύνης, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη. Σε περίπτωση δε
Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να
καλύπτεται για κάθε ένα από όλα τα μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Η χρονική διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ορίζεται για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, μετά από συμφωνία των
δύο μερών στο τέλος του πρώτου έτους. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί αζημίως για
την ΕΤΑΔ ΑΕ κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης της Αναδόχου τριάντα (30)
ημέρες πριν.
Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για διάστημα εξήντα (60)
ημερών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης αυτών από την πλευρά της ΕΤΑΔ ΑΕ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ανέρχεται στο ποσό των
τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) και θα είναι διάρκειας ενενήντα (90)
ημερών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αποκλειστικά τα χαμηλότερα συνολικά
ολικά ασφάλιστρα για την 12μηνη ασφαλιστική κάλυψη.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν την Προκήρυξη σε ηλεκτρονική
μορφή από τα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, γραφείο 216 (Τμήμα Προμηθειών), από
τις 22/9/2017 έως και τις 6/10/2017, καθημερινές και ώρες 09:30 έως 15:00, με
την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού είκοσι ευρώ (€20,00) στον με αριθμ.
0026/0025-490-200-649853 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα
Eurobank ή στο Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος, μαζί με σχετική
εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής), καθώς και τα στοιχεία του φυσικού
προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ
ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Η
παραλαβή του τεύχους σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις 10/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος, γραφείο 214 (Γενικό
Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία (10/10/2017), ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 333 9539, 210 333 9403 η/και 210 3339452.
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