ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Αθήνα, 26/1/ 2021
1. Εισαγωγή
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») έχει
συσταθεί δυνάμει του ν. 4389/2016 και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και
επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της,
σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό
την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων,
καθώς και τη δημιουργία εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Αντικείμενο Υπηρεσιών
Η ΕΕΣΥΠ επιδιώκει να λάβει προσφορές από κατάλληλα ειδικευμένες και έμπειρες
ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Ευρείας Περίθαλψης
για το προσωπικό της.
3. Προϋπολογισμός & όροιπληρωμής
Ο ανώτατος προϋπολογισμός της διαδικασίας υποβολής προσφοράς, για όλες τις
ασφαλίσεις, είναι ΕΥΡΩ 45.000 ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων.
Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται τρίμηνος. Τα ασφάλιστρα του πρώτου τριμήνου θα
προκαταβάλλονται κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και στο εξής θα
καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την ΕΕΣΥΠ της
απόδειξης χρέωσης ασφαλίστρων.
Οι μηνιαίοι συντελεστές ασφαλίστρων παραμένουν σταθεροί για την ετήσια περίοδο μετά
τη σύναψη του συμβολαίου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της αναδόχου
ασφαλιστικής εταιρείας, και δεν υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Στην
επέτειο οι συντελεστές ασφαλίστρων θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται, υπό την
προϋπόθεση αμοιβαίας έγγραφης συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού προγράμματος.
Η ενημέρωση από την ασφαλιστική εταιρία για τυχόν προτεινόμενη αναπροσαρμογή, θα
πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΕΣΥΠ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της
ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
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Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για την τυχόν προτεινόμενη αναπροσαρμογή, θα
χορηγείται παράταση της διάρκειας ισχύος του ασφαλιστικού έτους για χρονικό διάστημα 3
μηνών από την ημερομηνία της ανανέωσης με τους ισχύοντες οικονομικούς όρους.
4. Πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού
Συμβαλλόμενο Μέρος

Ελληνική Εταιρεία
Περιουσίας Α.Ε.

Συμμετοχών

και

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός Καραγιώργη Σερβίας 4, 105 62, Αθήνα,
Ελλάδα

Καταληκτική ημέρα/ώρα Υποβολής
Προσφοράς

12/2/2021, στις 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος

Υποβολή Προσφορών

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να
υποβάλουν τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ (Α) και (Β)
της πρότασής τους μαζί με οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την
εμπειρία και την ειδίκευσή τους στις
σχετικές υπηρεσίες, με την ένδειξη
"ΕΕΣΥΠ
ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ", μόνο ηλεκτρονικά μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@hcap.gr. Τα
αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
πρέπει να προστατεύονται με κωδικό
πρόσβασης (password). Αν όχι, τότε ο
ενδιαφερόμενος
θα
αποκλειστεί
αυτόματα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
προσκληθούν
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να στείλουν μετά την
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
των
προσφορών
τους
κωδικούς
ασφαλείας που θα ανοίγουν τα
συνημμένα
αρχεία
του
e-mail
προσφοράς τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί οι
προσφορές να υποβληθούν σε ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα
περιλαμβάνει 2 διακριτά και κλειδωμένα
αρχεία όπως αναφέρονται παρακάτω, τα
οποία θα πρέπει να προστατεύονται με
διαφορετικούς
κωδικούς
πρόσβασης
(passwords):
1) ΦΑΚΕΛΟΣ Α: Τα Υποστηρικτικά
Έγγραφα
2) ΦΑΚΕΛΟΣ Β: Τεχνική & Οικονομική
Πρόταση
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Μάρτιος 2021

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία
Υποβολής της Πρότασης

Οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες
μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους
εγγράφως στην ΕΕΣΥΠ, μέχρι 7 εργάσιμες
ημέρες πριν από την καταληκτική ημέρα
υποβολής της πρότασης.
Οι ερωτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
info@hcap.gr και οι απαντήσεις στις
ερωτήσεις θα δοθούν ηλεκτρονικά στις
συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες.

Διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διάρκεια 1 (ένα) έτος με δικαίωμα
ανανέωσης από την ΕΕΣΥΠ για τα δύο
επόμενα ασφαλιστικά έτη (1+1+1) όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 6.

Διάρκεια Ισχύος της προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας δεν
θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3)
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα Πρότασης

Ελληνικά ή Αγγλικά

Γλώσσα των υποστηρικτικών
πιστοποιητικών των συμμετεχόντων
Ασφαλιστών.

Ελληνικά ή Αγγλικά

Οι προσφορές που θα υποβληθούν στην ΕΕΣΥΠ χωρίς να είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω, δεν
θα θεωρούνται ως ισχυρές και δεν θα αξιολογηθούν από την ΕΕΣΥΠ.
5. Προδιαγραφές Ασφαλιστικής Κάλυψης
Οι παροχές του υφιστάμενου προγράμματος και ενός εναλλακτικού περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Οι προσφέροντες μπορούν να αναφέρουν τυχόν πρόσθετες
παροχές που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν χωρίς επιπλέον κόστος.
Ασφαλιζόμενοι στο πρόγραμμα είναι τα άτομα που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής.
Κάθε συμμετέχων, θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφο των γενικών και ειδικών όρων των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων άνευ ασφαλίστρων, το οποίο θα αφορά στο προσωπικό της
ΕΕΣΥΠ.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και Δικαιοδοσία.
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6. Διάρκεια της Ασφαλιστικής Κάλυψης
Η διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και της αναδόχου
ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι ετήσια. Η ΕΕΣΥΠ θα δικαιούται να ζητήσει την ανανέωση
του συμβολαίου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή για συνεχή ετήσια διαστήματα εφόσον
επιθυμεί και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την έναρξή του.
7. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα Πρόσκληση έχουν Ασφαλιστικές Εταιρίες σύμφωνα με
την νομοθεσία και την πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα
πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή σε τρίτη χώρα που έχει υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.
Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής, είτε
μεμονωμένα, είτε μέσω σχετιζόμενης ή θυγατρικής εταιρείας υποβάλλοντας μία μόνο
πρόταση. Επιμερισμός των υπηρεσιών ή των ασφαλιστικών προγραμμάτων και ανάθεση σε
περισσότερες της μίας (1) ασφαλιστικές εταιρείες, αποκλείεται.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στην Πρόσκληση για την Υποβολή
Προσφοράς θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Μέσο όρο ετησίων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής κατά τα έτη 2018 &
2019 €40.000.000 ανά έτος, κατ’ ελάχιστον.
Β) Εμπειρία στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας.
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί Ενδεικτικό Πελατολόγιο με στοιχεία
επικοινωνίας υπευθύνου καθώς και να συμπληρωθεί ο πιο κάτω Πίνακας με τα
απαιτούμενα στοιχεία της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα.

Ομαδικά Ασφαλιστήρια Ζωής /
Ατυχημάτων & Υγείας
Μερίδιο αγοράς
Συνολικό αριθμό συμβολαίων
Συνολικό αριθμό ασφαλισμένων υπαλλήλων
Ετήσια ασφάλιστρα 2019
Αριθμός ομαδικών προγραμμάτων με < 50
εργαζόμενους
Αριθμός ομαδικών με 51 – 100 εργαζόμενους
Αριθμός ομαδικών με > 100 εργαζόμενους
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίδονται από την ΕΕΣΥΠ σε σχέση με το Διαγωνισμό
είναι εμπιστευτικές, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν από τους
παραλήπτες μόνον για τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό. Η επιβαλλόμενη με την
παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος
Διαγωνισμού και θα δεσμεύει και τους υποψηφίους, που δεν ανακηρύχθηκαν Ανάδοχοι.
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Επίσης, προβλέπεται ότι η κάθε ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να αποδεχτεί, υπογράψει και
υποβάλει στην ΕΕΣΥΠ ένα συγκεκριμένο πρότυπο Συμφωνίας Μη - Γνωστοποίησης (NDA),
προκαθορισμένο και μη διαπραγματεύσιμο για όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να
λάβει το σχετικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 12 αυτής της Πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται ότι προτάσεις που θα υποβληθούν από μεσίτη ασφαλίσεων ή ασφαλιστικό
πράκτορα/σύμβουλο δεν θα γίνουν αποδεκτές από την ΕΕΣΥΠ.
8. Προσωπικά δεδομένα
Στο πλαίσιο της υποβολής ή/και αξιολόγησης ορισμένης προσφοράς, η ΕΕΣΥΠ ενδέχεται
να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως λ.χ. δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα νομίμων εκπροσώπων/προσωπικού της εταιρείαςενδιαφερόμενου μέρους, κ.α.), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται. Η όποια
τέτοια επεξεργασία θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην «Πολιτική για την επεξεργασία
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση» της ΕΕΣΥΠ, η οποία βρίσκεται στον
ακόλουθο σύνδεσμο Πολιτική για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
Με την υποβολή προσφοράς για την παρούσα πρόσκληση από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
θεωρείται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και
δηλώνουν τα εξής:
α. ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά, πριν από την υποβολή της προσφοράς για την παρούσα
πρόκληση, την «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση» της ΕΕΣΥΠ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης
και συμφωνούν με το περιεχόμενό της.
β. ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα/άτομα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα
ενδέχεται να διαβιβασθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕΣΥΠ, για την εν λόγω
διαβίβαση καθώς και για το περιεχόμενο της «Πολιτικής για την επεξεργασία των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωσης» της ΕΕΣΥΠ και έχουν λάβει τη ρητή
συγκατάθεση (εφόσον απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις) για τη διαβίβαση των
προσωπικών τους δεδομένων στην ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω
Πολιτική.
9. Περιεχόμενο και Υποβολή της Πρότασης
Η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί οι προτάσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως περιγράφονται στην
ανωτέρω παράγραφο 4, σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ξεχωριστά
αρχεία που αναφέρονται ακολούθως, τα οποία θα προστατεύονται με διαφορετικούς
κωδικούς πρόσβασης (passwords) και θα περιέχουν:
i.
ii.

ΦΑΚΕΛΟΣ Α: Τα Υποστηρικτικά Έγγραφα
ΦΑΚΕΛΟΣ Β: Την Τεχνική & Οικονομική Πρόταση

Οι κωδικοί πρόσβασης θα ζητηθούν να προσκομιστούν ξεχωριστά σε ξεχωριστό e-mail μετά
το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
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Η ΕΕΣΥΠ θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του ΦΑΚΕΛΟΥ Α («Τα Υποστηρικτικά Έγγραφα) και
εάν πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, τότε θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του
ΦΑΚΕΛΟΥ Β (“Τεχνική & Οικονομική Πρόταση”).
Διευκρινίζεται ότι η χαμηλότερη τιμή δεν αποτελεί τον μοναδικό συντελεστή επιλογής της
αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας. Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα
προσφορά που θα προκύψει από την συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων της κάθε
πρότασης και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε παρακάτω:
α. Τους επιμέρους γενικούς και ειδικούς όρους των σχεδίων συμβολαίων
β. Την οικονομική προσφορά για κάθε συμβόλαιο
γ. Προσφερόμενες υπηρεσίες
Διευκρινίζεται ότι όλες οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται
ενώπιον κατάλληλης αρχής ή να εκδίδονται με άλλο ισοδύναμο τρόπο κατά την κείμενη
νομοθεσία (πχ ηλεκτρονικά) και να υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο
πρόσωπο από κάθε ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο αρμόδιο όργανο ή από το Καταστατικό της
εταιρείας, να δεσμεύει την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε
διαγωνισμούς.
i)

ΦΑΚΕΛΟΣ Α «Τα Υποστηρικτικά Έγγραφα»

Η ΕΕΣΥΠ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν
και αποδεικνύουν τα ζητούμενα στοιχεία.
Α) Κάθε συμμετέχων θα προσκομίσει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.
2.
3.
4.

Την Επωνυμία της Εταιρείας,
Τη διεύθυνση της Έδρας και τον τηλεφωνικό αριθμό
Την ημερομηνία και τον τόπο ίδρυσης
Το Όνομα, τον Τίτλο του Νομίμου Εκπροσώπου, προσκομίζοντας την ίδια στιγμή
ένα σχετικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, που θα παρουσιάζει την ανωτέρω
νόμιμη εκπροσώπηση.

Β)

Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραμμένη από το
Νόμιμο Εκπρόσωπο της, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης, όπως επίσης ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή,

Γ)

Επιβεβαίωση αποδοχής ότι η πρόταση θα είναι σε ισχύ για 90 ημέρες μετά το πέρας
της καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής της Προσφοράς.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση από κάθε συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία ή σχετικά
πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή δεόντως επικυρωμένα) από τις αρμόδιες αρχές, που
επιβεβαιώνουν ότι η Συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία:
α) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστημένη.
β) Δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση περιουσίας,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση, αναστολή εργασιών ή
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οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη κατάσταση, καθώς και ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασίες
κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τις
νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη.
γ) Δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική της
δραστηριότητα και συμπεριφορά.
δ) Δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη.
ε) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του ν.
4412/2016.
Ε)

Αν η διαγωνιζόμενη είναι Ανώνυμος Εταιρεία, ένα επαρκώς επικυρωμένο πρακτικό
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα παρέχει την έγκριση για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό, που επίσης θα καθορίζει το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτείται να
υπογράψει την πρόταση, τη Συμφωνία μη Γνωστοποίησης (NDA) και το πρόσωπο που
θα έχει εξουσιοδοτηθεί να παραλαμβάνει οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με το
διαγωνισμό και να επικοινωνεί με την ΕΕΣΥΠ για οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με το
διαγωνισμό και την υποβληθείσα πρόταση.

ΣΤ) Για κάθε αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, η απόφαση
του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της
Εταιρείας, θα καθορίζει το πρόσωπο όπου θα είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράψει την
πρόταση, τη Συμφωνία μη Γνωστοποίησης (NDA) και το πρόσωπο που θα έχει
εξουσιοδοτηθεί να παραλαμβάνει οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με το διαγωνισμό
και να επικοινωνεί με την ΕΕΣΥΠ για οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με το διαγωνισμό
και την υποβληθείσα πρόταση.
Ζ)

Τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) ή τις
Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) κατά τα τελευταία 2 έτη.

Η)

Αποδείξεις ότι η συμμετέχουσα ασφαλιστική εταιρεία έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας.
Για Ελληνικές εταιρείες, η άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 και όπως ισχύει
σήμερα και για αλλοδαπές εταιρείες, η άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από την
αρμόδια Αρχή ή εάν τέτοιες άδειες δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, ένα
ισοδύναμο πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να παρασχεθεί από τη χώρα σύστασης
αυτής.

Θ) Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II). (Βασικό
περιθώριο φερεγγυότητας και περιθώριο φερεγγυότητας με και χωρίς τη λήψη των
μεταβατικών επονομαζόμενων μέτρων και τον υπολογισμό της προσαρμογής
μεταβλητότητας).
Ι)

Περιγραφή της δομής του τμήματος Ομαδικών Ασφαλίσεων (αριθμό υπαλλήλων, έτη
εμπειρίας), καθώς και πληροφορίες για την ομάδα εξυπηρέτησης σε περίπτωση που
είστε ο επιλεγμένος πάροχος και τον ρόλο του κάθε μέλους της ομάδας.

Κ) Οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν
βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να
παρέχουν προς την ΕΕΣΥΠ καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση, ή ότι δεν
παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση
συμφερόντων και, σε περίπτωση που γίνει η ανάθεση, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν θα
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οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα
μέρη. Η εν λόγω δήλωση ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ’ όλη την
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στην ΕΕΣΥΠ. Η ΕΕΣΥΠ δύναται ανά πάσα στιγμή να
ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της ομάδας να υποβάλουν
διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση
συμφερόντων.
ii)

ΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική & Οικονομική Πρόταση»

Η Τεχνική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνει, τα ακόλουθα :
Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής, Ατυχημάτων & Ευρείας Περίθαλψης
Αντίγραφο των γενικών και ειδικών όρων κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου άνευ
ασφαλίστρων, το οποίο θα αφορά στο προσωπικό της ΕΕΣΥΠ.
Εύρος Κάλυψης: Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των προτεινόμενων
Ομαδικών Προγραμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕΣΥΠ όπως αυτές ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης, αυτή θα
πρέπει να αναδειχθεί και να περιγραφεί αναλυτικά.
Διαχείριση και εξυπηρέτηση των προγραμμάτων:
Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτική περιγραφή:
-

Της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των προγραμμάτων καθώς και των εργαλείων που
χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό.
Των χρεώσεων ανά πρόγραμμα και ηλεκτρονική τήρηση αρχείου.
Του συστήματος ελέγχου και παροχής περιοδικών αναφορών των στατιστικών
στοιχείων αποζημιώσεων ανά τρίμηνο στην εταιρεία.
Επιβεβαίωση έκδοσης έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων χωρίς κόστος για την ΕΕΣΥΠ.
Δείγμα του έντυπου υλικού επικοινωνίας που δίνεται προς τα μέλη ενός ομαδικού
Προγράμματος.

Διαχείριση αποζημιώσεων:
Παρακαλούμε αναφέρετε αναλυτικά :
-

-

Τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων.
Διαδικασία εκκαθάρισης αποζημιώσεων: Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει
αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των αποζημιώσεων προς τους
ασφαλιζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αποζημίωσης (σε εργάσιμες
ημέρες), που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες.
Διευκρινίζεται ότι η αποδεκτή μέθοδος καταβολής αποζημιώσεων στους
ασφαλιζόμενους είναι με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν έξοδα εμβάσματος
επιβαρύνουν την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία.
Δίκτυα και Συνεργασίες: Αναλυτική περιγραφή των συνεργασιών με ιδιωτικά
νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς.
Δυνατότητα απευθείας καταβολής εξόδων σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία, σε
διαγνωστικά κέντρα και σε συνεργαζόμενους ιατρούς.
Δυνατότητα 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και παροχών ιατρικών συμβουλών.
Πρόσθετες υπηρεσίες – παροχές προς τους ασφαλισμένους (χωρίς επιπρόσθετο
κόστος).
8

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συντάξουν την οικονομική προσφορά τους για την Ομαδική
Ασφάλιση Ζωής & Υγείας με τυποποιημένο τρόπο συμπληρώνοντας τον πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.
Οικονομικές Προσφορές που: α) εξαρτώνται από όρους και/ή είναι αόριστες, β) έχουν
διορθώσεις, σβησίματα και προσθήκες, δεν θα γίνονται αποδεκτές και η (οι)
συγκεκριμένη(ες) ασφαλιστική(ές) εταιρεία(ες) θα αποκλείεται(ονται).
10. Ανάθεση σε Συμμετέχοντα
Η ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων & Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής θα ανατεθεί στην
ασφαλιστική εταιρεία που θα παρέχει την πλέον συμφέρουσα πρόταση και θα πληροί τις
προϋποθέσεις του αιτήματος για την υποβολή πρότασης που υποδεικνύονται στο παρόν
έγγραφο.
Η διαδικασία υποβολής πρότασης θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση του αποτελέσματος
από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της ΕΕΣΥΠ.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή του Συμβολαίου, ο
Διαγωνιζόμενος που αναδείχθηκε ότι υπέβαλλε την συμφερότερη προσφορά, θα λάβει
επιστολή ή φαξ ανάθεσης και θα πρέπει εντός 5 ημερών επί ποινή αποκλεισμού, να παρέχει
στην ΕΕΣΥΠ επιστολή ή φαξ υπογεγραμμένη/ο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, η οποία θα:
1. αναφέρει ότι γνωρίζει και αποδέχεται χωρίς όρους τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
για την υποβολή προσφοράς και τις πληροφορίες του προς ασφάλιση κινδύνου της
ΕΕΣΥΠ.
2. επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα την κάλυψη των προβλεπόμενων παροχών για την
ασφαλιζόμενη ομάδα, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών και την οικονομική προσφορά
του.
Σε περίπτωση που o Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την Επιστολή (ή φαξ) Ανάθεσης ή δεν θα
παρέχει τα αιτούμενα πιστοποιητικά, εντός της προθεσμίας των 5 ημερών, η ΕΕΣΥΠ θα έχει
το δικαίωμα να ακυρώσει την Ανάθεση στov εν λόγω Ανάδοχο.
11. Άλλες Διατάξεις
Α. Η ασφαλιστική εταιρεία θα επιλεχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις προϋποθέσεις
συμμετοχής και τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Β. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα για τη
συμμετοχή – προσόντα που καθορίζονται ανωτέρω, δεν θα ληφθούν υπόψη στη
διαδικασία επιλογής.
Γ. Η ΕΕΣΥΠ με την παρούσα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις
υπηρεσίες του Αναδόχου ώστε να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες
(εάν χρειάζεται) που μπορεί να απαιτηθούν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν
σήμερα, ενώ από τεχνική, νομική και οικονομική άποψη θα αποδειχθούν
αδιαχώριστες από τις υπηρεσίες του Αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
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Δ. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί, κατά την έκταση που αυτό είναι δυνατό και στην αποκλειστική
διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή
αναβάλει για μεταγενέστερο χρόνο την πρόθεσή της να αναθέσει τις αιτούμενες
υπηρεσίες, όπως επίσης να τερματίσει τις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή
συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει την οποιαδήποτε
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος και/ή τρίτου.
Ε. Η ΕΕΣΥΠ μπορεί να ζητήσει την οποιαδήποτε διευκρίνιση, προσθήκη ή τροποποίηση
από την υποβληθείσα προσφορά, όπως κριθεί απαραίτητο. Κάθε διευκρίνιση ή
προσθήκη στα έγγραφα θα αφορά αποκλειστικά μη ουσιαστικές αποκλίσεις και
παραλείψεις ή λάθη τα οποία είναι προφανώς τυπικά λάθη που μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο διόρθωσης ή προσθήκης.
ΣΤ. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει υπό ή από ή σε συνδυασμό με το παρόν Αίτημα για
την Υποβολή Πρότασης συμπεριλαμβάνοντας τις προσφορές που υποβάλλονται και τη
συμφωνία πλαίσιο, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της
Αθήνας, Ελλάδα και το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
Ζ. Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θεωρούνται ως εισήγηση στην ΕΕΣΥΠ και όχι ως
αποδεκτές προτάσεις.
Η. H ΕΕΣΥΠ δεν θα είναι υπεύθυνη για, ή δεν θα καταβάλει, την οποιαδήποτε δαπάνη ή
ζημία που μπορεί να προκύψει από κάθε συμμετέχοντα στο αίτημα για την υποβολή
Πρότασης, για την προετοιμασία και την υποβολή της Πρότασής του ή οτιδήποτε άλλο
σχετίζεται με αυτό και ανεξάρτητα από τη διεξαγωγή ή το αποτέλεσμα της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν θα
γίνει αποδεκτή από την ΕΕΣΥΠ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους, εκπροσώπους,
υπαλλήλους ή στελέχη αυτής για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη προκύψει από το
παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα ή αξίωση από αυτή την πρόσκληση ή από τη συμμετοχή
του στο αίτημα για την υποβολή Πρότασης που περιγράφεται στο παρόν, κατά της
ΕΕΣΥΠ ή οποιουδήποτε συμβούλου της για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Θ. H οποιαδήποτε παράλειψη στα έγγραφα των προτάσεων, ή στην υπογραφή του
οποιαδήποτε εγγράφου, δεν δίνουν το δικαίωμα στις ασφαλιστικές εταιρείες να τύχουν
απαλλαγής ή μείωσης της ευθύνης.
12. Πρόσθετες Πληροφορίες σχετιζόμενες με το Αίτημα για την Υποβολή Πρότασης
Τα ακόλουθα έγγραφα θεωρούνται ως τμήμα του παρόντος Αιτήματος για την Υποβολή
Πρότασης:
1.
2.
3.
4.
5.

Πίνακας Παροχών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
Πίνακας Ασφαλίστρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
Στοιχεία ομάδας προς ασφάλιση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Ιστορικό Αποζημιώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
Συμφωνία Μη-Γνωστοποίησης (NDA)

Τα προαναφερόμενα έγγραφα (1. 2. 3. και 4) θα είναι διαθέσιμα στην κάθε ασφαλιστική
εταιρεία που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Αίτημα για την Υποβολή Πρότασης, μετά από την
αποδοχή της Συμφωνίας Μη – Γνωστοποίησης (NDA), η οποία θα υπογραφεί από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας.
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