
  

                                                                      
  
              

                      Πειραιάς,   22/09/2022           
       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

για την ασφαλιστική κάλυψη των  οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  έργων  
του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη, σύμφωνα 
με τους συνημμένους πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 
1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
1.1  Αναθέτων φορέας είναι η εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (εφεξής ΟΛΠ 
ΑΕ).  Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ 
Τμ. Προμηθειών, Γρ. 209 

Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 Πειραιάς 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις/ διευκρινίσεις σχετικά με 
την παρούσα πρόσκληση μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών στην ακόλουθη διεύθυνση: procurement@olp.gr 

 
1.2  Αντικείμενο του Διαγωνισμού θα είναι η επιλογή Ασφαλιστικής Εταιρείας για την 
ασφαλιστική κάλυψη των  οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  έργων  του 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. για περίοδο ασφάλισης 12 μηνών, που αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2022, 
με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ΟΛΠ 
και της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας.  
 
Σημειώνεται ότι εκτός του ΟΛΠ, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρείται ως πρόσθετος 
ασφαλισμένος, στο πρόγραμμα ασφάλισης των οχημάτων και αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων έργου της ΟΛΠ ΑΕ, προκειμένου να συμμορφωθεί με την απαίτηση της 
σύμβασης παραχώρησης. 
 
1.3  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

• Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με 
την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην 
της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η 
δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους 
μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. και εφόσον μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 252/1996 (ΦΕΚ Α’ 186) 

• Ενώσεις ή Συμπράξεις ασφαλιστικών  εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
και έχουν ορίσει ηγέτη στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω.  
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Κάθε ασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο 
μιας προσφοράς, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης - σύμπραξης.   
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και αποκλείονται ρητώς από το διαγωνισμό πράκτορες 
ασφαλιστικών  εταιριών  και  μεσίτες ασφαλίσεων.      
      
1.4 Οι Ενδιαφερόμενοι θα λάβουν: 

i. τους Πίνακες με τα στοιχεία των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων 

έργου της ΟΛΠ ΑΕ.   

ii. Προδιαγραφές Ασφάλισης Στόλου Οχημάτων & λοιπές πληροφορίες, 

κατόπιν γραπτής αίτησής τους εντός  δέκα 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας και αφού υποβάλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας υπεύθυνη δήλωση τήρησης εμπιστευτικότητας και απορρήτου 

σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα I.  

 
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
   
2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία λήγει στις  
13/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην διεύθυνση:  
 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ 
Ακτή Μιαούλη 10, 18538 
Πειραιάς (Γραφείο 209) 

 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προθεσμία υποβολής δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
2.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι  προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 
 
-  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
-  Το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού  
-  Τα στοιχεία του Συμμετέχοντος. 

 
Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι 
σφραγισμένοι φάκελοι με την ένδειξη:  

• Α ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

• Β ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
2.3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερομένους για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την ΟΛΠ 
ΑΕ πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα 
(30) ημέρες.  
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• Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

• Σε περίπτωση που υποβληθούν λιγότερες από τρεις προσφορές που πληρούν τα 
κριτήρια του διαγωνισμού, ώστε να μπορούν να αποσφραγιστούν οι αντίστοιχες 
οικονομικές προσφορές, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον 

διαγωνισμό, κηρύσσοντας άγονη τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 

• Μετά την ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορεί να διεξαχθεί 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς να ανοιχτούν οι αρχικά υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
διαπραγματευτεί με τους συμμετέχοντες που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
του άρθρου 3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ο ΟΛΠ δύναται  
να ζητήσει από τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν είτε σε 
σφραγισμένο φάκελο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(κλειδωμένο/προστατευμένο αρχείο), βελτιωμένη οικονομική προσφορά εντός 3 
εργάσιμων ημερών, χωρίς να τροποποιήσουν οποιαδήποτε από τις τεχνικές / 
ποιοτικές / προδιαγραφές των ήδη υποβληθεισών προσφορών. Σε περίπτωση που 
η ανωτέρω βελτιωμένη οικονομική προσφορά είναι υψηλότερη από την αρχική, 
τότε ή μη βελτιωμένη οικονομική προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, 
ο ΟΛΠ θα δύναται να συνεχίσει με την αξιολόγηση της αρχικώς υποβληθείσας 
οικονομικής προσφοράς η οποία είναι δεσμευτική για τον προσφέροντα. 
 

• Διευκρινίζεται εν προκειμένω, ότι η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των Διαγωνιζομένων αποτελεί εσωτερική διαδικασία του ΟΛΠ και θα 
πραγματοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή ή την παρουσία των Διαγωνιζομένων. 

 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Ο Α’ υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να 
περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:  

3.1. Άδεια Λειτουργίας- Πιστοποιητικό : Άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδας που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού καθώς 
και εν ισχύ πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου/ΓΕΜMΗ. 

3.2     Εμπειρία   
Υποβολή λίστας με τους εταιρικούς πελάτες (τουλάχιστον 10) που διαθέτουν Στόλο 
Οχημάτων (πλήθος οχημάτων – Μ/Ε > 200) και είναι ασφαλισμένοι από το συμμετέχοντα 
στο διαγωνισμό κατά την τελευταία τριετία (2019 -2020-2021). Είναι επιθυμητό (όχι επί 
ποινή αποκλεισμού) ο προσφέρων να διαθέτει εμπειρία σε λιμάνια. 
 
3.3     Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο του υποψηφίου στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δραστηριοποιείται ο υποψήφιος  τουλάχιστον κατά την  τελευταία 
τριετία  στον κλάδο αυτοκινήτων  (αστική ευθύνη οχημάτων και χερσαίων οχημάτων) και 
ότι έχει  μέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις κατά τα δυο (2) τελευταία έτη 
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τουλάχιστον  20.000.000 €. 
3.4  Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του υποψηφίου στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια του κατά την τελευταία διετία είναι τουλάχιστον    
€ 80.000.000 κατ’ έτος. 
3.5   Yπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του υποψηφίου στην 
οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων  αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού, 
όπως ορίζονται στη πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τυχόν παρεκκλίσεις δύνανται να 
γίνουν αποδεκτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.6 
της Τεχνικής Προσφορά της παρούσας.   

  
 
3.6  Τεχνική Προσφορά.  
Ως τεχνικά στοιχεία νοούνται στην παρούσα τα προτεινόμενα λεκτικά  των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων που θα περιέχουν απαραίτητα κατ’ ελάχιστο: πλήρως και αναλυτικά όλους 
τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις τυχόν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, περιγραφή 

ασφαλιστικών  καλύψεων, όρια ευθύνης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας, το οποίο θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους, μέσω 
e-mail, κατόπιν αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης.  
 
Ειδικότερα θα υποβληθούν: 

• Ένα προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την υποχρεωτική ασφάλιση 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία οχημάτων και 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου καθώς και λοιπών καλύψεων όπως  αυτοί 
περιγράφονται αναλυτικά ανά όχημα ή αυτοκινούμενο μηχάνημα έργου στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας. 

• Αναλυτικά οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, τα όρια ευθύνης, σε σχέση με τα όσα 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

• Ανάλυση των προσφερόμενων ειδικών συμφωνιών που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας και τυχόν παρεκκλίσεις από αυτές. Σημειώνουμε 
ότι στην περίπτωση τυχόν παρεκκλίσεων από τις ειδικές συμφωνίες, θα πρέπει να 
παρασχεθεί αναλυτική περιγραφή από τον συμμετέχοντα στη διαγωνιστική 
διαδικασία για τα εφαρμοζόμενα σε περίπτωση που επιλεχθεί ως Ανάδοχος.    

• Τυχόν άλλα σημεία διαφοροποίησης της πρότασης του συμμετέχοντα σε σχέση με 
τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στα Παραρτήματα αυτής.    

 
Σε περίπτωση που σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υποβληθεί αναλυτική 
αναφορά για τυχόν παρεκκλίσεις, θα θεωρηθεί ότι ο συμμετέχων αποδέχεται τα όσα 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και σε άλλα σημεία της παρούσας. 
 
Τα ασφάλιστρα θα δοθούν στην οικονομική προσφορά αναλυτικά ανά όχημα ή ομάδα 
οχημάτων και  συνολικά για όλα τα οχήματα του Στόλου Οχημάτων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στις υποψήφιες ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Προσθήκη νέων ή διαγραφή οχημάτων ή μηχανημάτων έργου. 
Η ασφάλιση των οχημάτων ή μηχανημάτων έργου που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν στη 
κυκλοφορία ύστερα από επισκευή ή που δεν έχουν ασφαλιστεί κατά την έναρξη της 
ασφαλιστικής κάλυψης του Στόλου, θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
προς την ασφαλιστική εταιρεία και θα ισχύει υποχρεωτικώς γι’ αυτήν από τη λήψη της 
γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους, τιμή και συμφωνίες. Κατά την διάρκεια της 
σύμβασης ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει δικαίωμα να ζητά ακύρωση ασφάλισης μηχανολογικού 
εξοπλισμού που αποσύρει από την κυκλοφορία ή παύει η χρήση του λόγω μακροχρόνιας 
βλάβης ή ζημιάς ή απόσυρσης. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα 
με τα ακόλουθα: 
4.1 Όλες οι τιμές θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
υποβάλει στην οικονομική προσφορά τα Ετήσια Καθαρά Ασφάλιστρα και τα Ετήσια Μικτά 
Ασφάλιστρα (ήτοι τα πληρωτέα ασφάλιστρα από τον ΟΛΠ Α.Ε., τα οποία θα 
περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις – Φόρος Ασφαλίστρων, Δικαίωμα Συμβολαίου κτλ). 
ανά όχημα ή ομάδα οχημάτων με κοινά χαρακτηριστικά και να δηλώσει ξεκάθαρα τα 
ετήσια ασφάλιστρα (καθαρά & μικτά) για το Σύνολο των Οχημάτων του Στόλου.  
4.2 Το ποσό που θα αναφέρεται στην κατακύρωση θα παραμένει σταθερό κατά την 
διάρκεια της ετήσιας ασφάλισης και της τυχόν παράτασής της  και δεν θα υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση ή αύξηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων των 
ετήσιων ανανεώσεων,  καθώς και της τυχόν απρόοπτης μεταβολής συνθηκών. 
 

Ο υποφάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, 
από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η συμμετοχή κάθε υποψηφίου στον διαγωνισμό. 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ο ΟΛΠ θα αξιολογήσει  τις προσφορές που θα υποβληθούν με βάση την πληρότητά και 
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

H κατακύρωση  θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συμφερότερη  προσφορά. 

Οι προτάσεις θα ταξινομηθούν συνδυαστικά μεταξύ των αντίστοιχων τεχνικών (St) και 
οικονομικών (Sf) βαθμολογιών χρησιμοποιώντας συντελεστές βαρύτητες: 

Ο τύπος που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση των υποψηφίων, συνδυάζει τις 
βαθμολογίες των Τεχνικών και Οικονομικών προτάσεων, ως εξής: 

Όπου:  

→ T = Συντελεστής βαρύτητας 60% θα δοθεί στην Τεχνική προσφορά 

→ P = Συντελεστής βαρύτητας 40% θα δοθεί στην Οικονομική προσφορά και 

→ T + P = 1.  

Η συνδυασμένη τεχνική και οικονομική βαθμολογία, S, υπολογίζεται ως εξής: 

S = St x T % + Sf x P % 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 40% OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΤΟΛΟΥΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

10%  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
– ΟΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ)  

50% 

 

Η διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης για 
άλλα δύο (2) έτη μετά από διαπραγμάτευση σχετικά με το κόστος της κάλυψης μόνο και 
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συμφωνία μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ασφαλιστή που θα επιτυγχάνεται 1 μήνα προ της λήξης 
των ασφαλιστηρίων.  

Σε περίπτωση όπου ένα (1) μήνα προ του πέρατος της κάθε ετήσιας ασφάλισης, χωριστά 
για το 1ο και για το 2ο έτος ανανέωσης της ασφάλισης δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 
ΟΛΠ ΑΕ και  ασφαλιστικής εταιρείας, η ασφαλιστική εταιρεία συμφωνεί εκ των προτέρων 
ότι θα παράσχει έως και έξι μήνες  παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης με βάσει τους 
ίδιους όρους και κόστος ασφάλισης προκειμένου ο ΟΛΠ ΑΕ να έχει επαρκές χρονικό 
διάστημα για την προκήρυξη και διενέργεια της απαραίτητης διαγωνιστικής διαδικασίας.   

Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν επιθυμεί την παράταση της ασφάλισης πλέον του 
συμβατικού χρόνου, υποχρεούται να  δηλώσει τούτο εγγράφως προς την ασφαλιστική 
εταιρεία, 30 ημέρες πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου οπότε και λήγει η σύμβαση. 
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δεν επιθυμεί την παράταση της ασφάλισης 
πλέον του συμβατικού χρόνου, υποχρεούται να  δηλώσει τούτο εγγράφως προς τον ΟΛΠ  
έξι (6) μήνες  πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου,  οπότε και λήγει η σύμβαση. 

 
 
6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις Ειδικές 

Συμφωνίες στο Παράρτημα ΙΙ.  

 
7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η υποβολή προσφορών την προαναφερθείσα 

ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Η 

ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. 

• Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

• Οι προσφερόμενες τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ (€), θα περιορίζονται σε δύο 

δεκαδικά ψηφία και θα δεσμεύουν τον Διαγωνιζόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς του. 

• Η απόφαση ανάδειξης Αναδόχου, όπως και οι λοιπές αποφάσεις που σχετίζονται με 

τον Διαγωνισμό, θα λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της ΟΛΠ ΑΕ. Οι 

αποφάσεις της ΟΛΠ ΑΕ είναι τελεσίδικες και καμία διαμαρτυρία ή ένσταση κατ’ 

αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη από την ΟΛΠ ΑΕ. 

• Το όργανο της ΟΛΠ ΑΕ που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου 

δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 

αναβάλει, επαναλάβει ή ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάδειξης 

Αναδόχου σε οποιοδήποτε στάδιο με αιτιολογημένη απόφασή του, χωρίς καμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους Υποψηφίους. 

• Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, οι Οικονομικές Προσφορές 

που θα έχουν τυχόν ήδη υποβληθεί δεν θα ανοιχτούν. 

• Η ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με έναν ή περισσότερους 

υποψηφίους. 
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• Η Συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν 

δικαιούται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό και τη σύνταξη και υποβολή της Προσφοράς. 

• Η ΟΛΠ Α.Ε. δηλώνει ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του νέου Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και θα τηρήσει τις οικείες διατάξεις σε 

όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

• Η παρούσα Πρόσκληση, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για 

την επίλυση τυχόν διαφορών που αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό στο σύνολό του, 

είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπεύθυνη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Τήρησης του 

Απορρήτου  

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………….του …………….. 
κάτοικος ……………….., οδός …………………… αριθ. ………………….., με ΑΔΤ …………. 
που εκδόθηκε στην….. ……………. στις  ………………., Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
Εταιρείας ………….  δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 
1. Ο/η Δηλών/ούσα, στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στη διαδικασία του 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη ασφαλιστικής εταιρείας για την «Ασφαλιστική κάλυψη των 
οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων  έργων  του Ο.Λ.Π. Α.Ε.», στην οποία 
συμμετέχω ως Διαγωνιζόμενος/ Υποψήφιος, λαμβάνω γνώση των κάτωθι τευχών της 
ανωτέρω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του άρθρου 1: 

i. τους Πίνακες με τα στοιχεία των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων 

έργου της ΟΛΠ ΑΕ.   

ii. Προδιαγραφές Ασφάλισης Στόλου Οχημάτων & λοιπές πληροφορίες, 

 
2. Ο/η Δηλών/ούσα δεσμεύομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ απόλυτη 
και αυστηρή εχεμύθεια για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που γενικώς αφορούν τον 
ως άνω Διαγωνισμό και περιέρχονται εις γνώσιν μου, όπως επίσης να λαμβάνω πρόσφορα 
μέτρα με σκοπό να αποτρέπω την πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες σε μη 
εξουσιοδοτημένους τρίτους, καθώς και να μην αναπαράγω τις εμπιστευτικές πληροφορίες. 
3.  Η διάρκεια των ανωτέρω υποχρεώσεων της Εταιρείας, την οποία νομίμως 
εκπροσωπώ ισχύει για τρία (3) χρόνια. 
4. Σε περίπτωση εκ μέρους μου παράβασης από δόλο ή αμέλεια των ανωτέρω 
δεσμεύσεων και υποχρεώσεών μου, θα είμαι υπεύθυνος/η αποζημιώσεως και 
αποκαταστάσεως οποιαδήποτε ζημίας της ΟΛΠ ΑΕ που τυχόν προκύψει από την 
παράβασή μου αυτή. 
 
Πειραιάς  -… -2022 
 
 
Ο/Η  ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
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