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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Αρ.Πρωτ.: 2057/16.11.2021
Ο “Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων” (ΟΑΕΠ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό άνω
των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» με CPV
66518000 Υπηρεσίες χρηματομεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τομέα των ασφαλειών και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 221-582735,
Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 143285
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 850.000,00 € (δεν επιβάλλεται ΦΠΑ).
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΝΠΙΔ “Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων” (ΟΑΕΠ),
Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64 - ΑΘΗΝΑ.
Τηλέφωνο : +302119966200 Fax : +302103244074
http://www.oaep.gr , E-mail: oaep@oaep.gr
2. Κωδικός CPV: 66518000 Υπηρεσίες χρηματομεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τομέα των
ασφαλειών
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL303
4. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα
Παραρτήματα αυτής και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του διαδικτύου στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ειδικά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιa (Συμπληρωματικά
στοιχεία δραστηριότητας ΟΑΕΠ) διατίθεται μόνο από τα γραφεία του Οργανισμού, με την υποβολή
δήλωσης εμπιστευτικότητας.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση του ΟΑΕΠ: Πανεπιστημίου 57, 10564
ΑΘΗΝΑ, 5ος όροφος, γραφείο 504.
5. Κατηγορία και Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο (μεσίτη αντασφαλίσεων) πρότασης
αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνει
πρωτασφαλιστικά ο ΟΑΕΠ σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς
του, με αντασφαλιστική σύμβαση τύπου αναλογικής συμμετοχής /quota share on a Risks Attaching
Basis, με ποσοστό συμμετοχής του ΟΑΕΠ 70% και ποσοστό συμμετοχής της αντασφαλίστριας
εταιρείας 30%.
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Επιπλέον, ο Αντασφαλιστής προσφέρει συμπληρωματική ασφάλιση, με αντασφαλιστική σύμβαση
τύπου Κάλυψης Υπερβάλλοντος Ποσού/ Excess of Loss on a Risk Attaching Basis επί του ποσοστού
συμμετοχής του ΟΑΕΠ στις ζημίες, ήτοι επί του 70%, όπως αυτά περιγράφ0νται στο άρθρο 1.3 της
υπ’ αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξης.
6. Προϋπολογισμός – Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων
Ευρώ (€ 850.000,00), (δεν επιβάλλεται ΦΠΑ) για το σύνολο των μεσιτικών και αντασφαλιστικών
υπηρεσιών.
7. Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών
Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΕΠ: ΑΘΗΝΑ,
Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64
8. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
9. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών
Δώδεκα μήνες (12) μήνες με έναρξη κάλυψης την 01/01/2022.
10. Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός ηλεκτρονικός άνω των ορίων (διεθνής) διαγωνισμός.
11. Κριτήρια ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
12. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 143285 στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έχουν
όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις τους και Συμπράξεις ή
Κοινοπραξίες αυτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν
αποκλεισμό και οι οποίοι οικονομικοί φορείς (μεσίτες αντασφαλίσεων) θα πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια επιλογής, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξη.
13. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’
αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξη.
14. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ως εξής:
 Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη
 Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρελήφθη στις 10/11/2021 με Προσωρινό Αριθμό Αναφοράς
ENOTICES-ECAS_n0086588/2021-155942.
 Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S): 15/11/2020 στις 9 π.μ., ώρα Κεντρικής Ευρώπης
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 Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site του ΟΑΕΠ: 16/11/2021
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.μ.
 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Η Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά την
21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
 Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 143285
15. Κατάθεση εγγράφων: Γραμματεία ΟΑΕΠ, Πανεπιστημίου 57, 10564 ΑΘΗΝΑ, 5ος όροφος,
γραφείο 504.
16. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
17. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην Ελληνική ή Αγγλική ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
18. Εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που
ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 8.500) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, ήτοι μέχρι 20/01/2023
19. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών
Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνουν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
20. Νομική μορφή Αναδόχου
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξη.
21. Κριτήρια Αξιολόγησης
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξη.
22. Χρονικό διάστημα ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού
23. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΟΑΕΠ, όπως ενεκρίθη με την υπ΄αριθμ
807/21.10.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΠ (ΑΔΑ: ΩΣ0Θ469ΗΞΟ-ΞΟ3).
24. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ΟΑΕΠ (www.oaep.gr).

αναρτάται

στο

ΚΗΜΔΗΣ

25. Αρμόδιο όργανο για Προδικαστικές Προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Τηλέφωνο: 213 214
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1216. Διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2021/S 221-582735 Διακήρυξη.
26. Κάλυψη της σύμβασης
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου2021
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής
Γρηγόριος Σταματόπουλος
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