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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
ΘΕΜΑ: 'ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΗΓ Α.Ε.' 

 
CPV:66514110-0  

 
Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ασφάλισης των οχημάτων της υπηρεσίας  
και την υπ' αριθμ. /2020Αποφάση Ανάληψης Υποχρέωσης, προτίθεται να προβεί στην 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης (σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία) των μηχανοκίνητων οχημάτων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους, προϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ευρώ (900,00€) και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η 
υπηρεσία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 2019 και του 2020. Για αυτό τον 
λόγο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες 
αυτών) να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης, για την ανάθεση της: 'Ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε.' 
 
Τεχνική έκθεση 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, αφορά την ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων 
ιδιοκτησίας της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. (διάρκεια ασφάλισης ένα (1) από το μεσημέρι της ημερομηνίας 
λήξης των προηγούμενων ασφαλιστήριων συμβολαίων). Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει 
σύμφωνα µε τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:  
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 
και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση». 
• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α /2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  
• Τις διατάξεις του Ν.2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»  
• Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 
(Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11- 
1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » 
και άλλες διατάξεις.  
• Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης 
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 
και τα Π.∆.1091/81και 118/85,  
• Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
10/2003,  
• Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.»,  
• Τις διατάξεις Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις».  



Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν όλα τα οχήματα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα 
οχημάτων. Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (µε τα κατώτατα 
όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:  
1. Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο 
από τον νόμο ποσό (1.000.000,00 €).  
2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από 
τον νόμο ποσό (1.000.000,00 €). 
3. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόμενης και από τρομοκρατικές ενέργειες, µε ύψος 
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου μέχρι την εμπορική αξία του οχήματος.  
4. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. (1000.00€) 
5. Κάλυψη αερόσακων (800,00€) 
6. Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος για ποσό μέχρι την εμπορική αξία του οχήματος.  
7. Προστασίας Bonus Malus.  
8. Φροντίδας ατυχήματος. 
9. Οδική Βοήθεια 
10. Νομική προστασία.  
 
α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ ΙΣΧΥΣ ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΗΝΒ8116 MERCEDES 13 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WDB2110411B164092 10/09/2007 ΑΜΟΛ. ΒΕΝΖ 
2 ΗΝΒ4207 FIAT PANDA 9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2FA16900000201848 03/11/2004 ΑΜΟΛ. ΒΕΝΖ 
3 ΗΝΒ8270 FIAT 15 ΦΟΡΤΗΓΟ ZFA25000001276013 01/11/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους 
φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα 
συμβολαίου, επικουρικό κλπ.  
Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, εκτός 
από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, μεταφορά 
ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης, μπορεί να υποβάλλει ή να αποστέλλει προσφορά στο 
γραφείο πρωτόκολλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Επιβατικός σταθμός Τ2, Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας 
Τ.Κ.46100)  σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Η προσφορά 
του πρέπει  να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι 13/7/2020 και ώρα:12.00'. Προσφορές που 
αποστέλλονται, μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, 
είναι εκπρόθεσμες. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών, της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε..  
 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

Γραφείο πρωτόκολλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
Επιβατικός σταθμός Τ2, 
Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τ.Κ.46100 

Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικών &Προμηθειών  
Τμήμα Προμηθειών 

13/7/2020 13/7/2020 12:00΄ 

 
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
(https://www.olig.gr) και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
επιβατικού σταθμού  Τ2 της Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2665099328, 
6908821585 κα. Φιλαρτζή Ελένη). 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να μην βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η υποβολή 
προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους 
γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. Γίνονται δεκτές 



προσφορές για το σύνολο των οχημάτων του πίνακα. Προσφορές που υποβάλλονται για 
ορισμένα οχήματα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν 
και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες, από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα: 
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το 
ειδικό επάγγελμα.  
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται:  

 ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση της τεχνικής έκθεσης, των ειδικών όρων καθώς και τον 
πίνακα των προς ασφάλιση οχημάτων και θα υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας 
πρόκλησης που θα του ανατεθεί σύμφωνα με αυτές.   

 από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, 
μεσίτης, παραγωγός, ασφαλίσεων κλπ) για λογαριασμό ποιάς ασφαλιστικής εταιρείας 
διαμεσολαβεί ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας 
προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση. Επιπλέον προσκομίζεται 
αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με την ασφαλιστική εταιρεία. 

 ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 
147/Α και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75,76,77 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 
147/Α  
  

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 
τους. 
δ) Φορολογική ενημερότητα. 
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) 
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
στ) Οικονομική προσφορά γραφόμενη αριθμητικώς και ολογράφως βάση του υποδείγματος 
του Παραστήματος Α.  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, 
μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι οι οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 
οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορές που δεν 
καλύπτουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές 
πρέπει να μην έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη 
από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά 
την κατάθεσή της. 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί 
έπειτα από την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται είναι τα παρακάτω: β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Φορολογική και Ασφαλιστική 
ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η 
υπηρεσία μπορεί  να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 
 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 
      



 
      
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας 

 
ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάδειξη 
για την παροχή 'ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΗΓ Α.Ε.' 

 
Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά 

περίπτωση).........................................................................................................., 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από ........................................................................, 
με έδρα τ................................................οδός......................................................., 
fax.................................................email................................................................ 
 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ  ΙΣΧΥΣ  ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
1 ΗΝΒ8116 MERCEDES 13  
2 ΗΝΒ4207 FIAT PANDA 9  
3 ΗΝΒ8270 FIAT 15  
Γενικό σύνολο σε ευρώ 

 
 

Συνολική προσφερόμενη τιμή ασφαλίστρου (ολογράφως) 
 
.................................................................................................................................................  
 
Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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