Διακήρυξη ΔΥΠ 52118037/05.09.2018
1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά τις διατάξεις

2.

3.

4.

5.

του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/
και της Διακήρυξης ΔΥΠ 52118037 τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε
διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
«Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και θυγατρικών» για χρονικό
διάστημα δύο ετών, από 01.01.2019 έως 31.12.2020, συνολικού προϋπολογισμού
18.000.000 €. Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει του ασφαλίστρου των κυρίως ασφαλισμένων.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες
παρέχονται από την κα
Α. Τσονοπούλου & την κα Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο a.tsonopoulou@dei.com.gr & n.markou@dei.com.gr ή με τηλεμοιοτυπία
(+30 210 5225166).
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, παρουσία εκπροσώπων των
διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος
της ανωτέρω Διεύθυνσης στις 11.10.2018 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Κατά τη διαδικασία
των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής φάσης, δύνανται να
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων. Η ισχύς των προσφορών θα
είναι 4 μήνες.
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ
Α.Ε. και των Θυγατρικών της εταιρειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ,
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. (συνολικά 17.556 άτομα)
σε ομαδικό πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 01.01.2019 έως
31.12.2020.
Μετά τη λήξη 2ετίας, οι ως άνω εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ διατηρούν το δικαίωμα
ανανέωσης της ισχύος του προγράμματος για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής
συμφωνίας με τον Ανάδοχο για το κόστος ασφάλισης.
Η τιμή που θα προσφερθεί θα είναι ενιαία για το ανθρώπινο δυναμικό όλων των
εταιρειών. Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ορίσουν με την προσφορά τους
τιμή ασφαλίστρου για εξαρτώμενα μέλη καθώς και τιμή για ατομικά ασφαλιστήρια
συνταξιοδοτούμενων. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία θα κληθεί να υπογράψει ασφαλιστήρια συμβόλαια για το προσωπικό της
κάθε εταιρείας χωριστά.
Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Διαγωνιστική Διαδικασία έχουν ασφαλιστικές
εταιρίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών, με τη μορφή συμμετοχής
συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4
του Ν. 2496/1997 οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε., καθώς και τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε) ή ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί με τη
νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ
του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την
έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ
του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε.
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Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στη Διαδικασία επιλογής μεμονωμένα ή ως
μέλος μιας και μόνο σύμπραξης ασφαλιστικών εταιριών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
που υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και μεσίτες
ασφαλίσεων.
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης να
ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στα τεύχη αυτής.
6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής ίση με 360.000 € Ευρώ. Με την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει ο πάροχος
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αξίας ύψους 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος.
7. Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά μήνα με έκδοση εισπρακτικών προσθέτων
πράξεων από τον ανάδοχο για κάθε ασφαλιζόμενη εταιρεία. Τα ασφάλιστρα θα
βασίζονται στους καταλόγους καλυπτομένων ατόμων, που θα εκδίδουν την τελευταία
ημέρα κάθε μήνα η ΔΕΗ και εκάστη θυγατρική της. Τα ασφάλιστρα θα εξοφλούνται σε
90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού ειδοποιητηρίου είσπραξης
ασφαλίστρων.
8. Τα τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 297 του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης:
https://eprocurement.dei.gr - Η ΔΕΗ - Ανακοινώσεις Διακηρύξεων - ΔΥΠ 52118037
όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση του
ανθρώπινου δυναμικού ανά εταιρεία και φύλο, τη διάκριση μεταξύ τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού καθώς και το μέσο όρο ηλικίας θα παραλαμβάνονται από τους
ενδιαφερόμενους από τη ΔΕΗ Α.Ε. /Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών, Στουρνάρη 55,
2oς όροφος, Αθήνα (κα Α. Τσονοπούλου) με την υπογραφή σχετικής δήλωσης
εμπιστευτικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο
σύστημα ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με
το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων
που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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