Θέμα: Περίληψη της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για το έργο:
«Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής & των Στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
- (Directors & Officers Liability Insurance)»

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ) διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου
«Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής, των Διευθυντών & Στελεχών του ΤΧΣ και γενικά κάθε φυσικού
προσώπου ή προσώπου που συμμετέχει σε επιτροπή και περιλαμβάνεται στο οργανόγραμμα
του ΤΧΣ (Directors & Officers Liability Insurance)», σύμφωνα με το κείμενο του ασφαλιστηρίου
που συνοδεύει την από 28/07/2017 πρόσκληση για την υποβολή προσφορών (INVITATION
FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR THE CIVIL LIABILITY INSURANCE COVERAGE
OF DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE SERVICES OF TO THE
HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND (HFSF)).
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Μέγιστο όριο ασφαλιστικής
κάλυψης ορίζεται το ποσό των € 100.000.000. O προϋπολογισμός του έργου (ετήσιο
ασφάλιστρο) ανέρχεται σε € 352.174 για το πρώτο έτος της ασφάλισης (του σχετικού φόρου
μη συμπεριλαμβανομένου), με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον εννέα (9) μήνες. Σε κάθε
περίπτωση ανανέωσης με συμφωνία των μερών, το ετήσιο ασφάλιστρο δεν θα υπερβαίνει το
ασφάλιστρο του προηγούμενου έτους περισσότερο από 5%. Το ασφάλιστρο κάθε
ασφαλιστικού έτους θα καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην αγγλική
γλώσσα. Τα ειδικά έγγραφα νομιμοποίησης και όλα τα πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές
εταιρείες θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
17:00 στα γραφεία του ΤΧΣ, Eλ. Βενιζέλου 10, 106 71 Αθήνα, υπόψη κας Ευαγγελίας
Χατζητσάκου,CFO - COO.
Προσθήκες, τροποποιήσεις, επιφυλάξεις από τους αναδόχους επί των όρων της προκήρυξης
και του αναφερομένου σε αυτήν ασφαλιστηρίου (έργου) δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 2017-104111 / 28.07.2017.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την Οικονομική Δ/νση του ΤΧΣ
(γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλ.: 215 5606970,
αρμόδια Ευαγγελία Χατζητσάκου, CFO – COO).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ: www.hfsf.gr
Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο από την Οικονομική Δ/νση του
ΤΧΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 17:00, στην τιμή των 50€.
Αθήνα, 28/07/2017

