
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ: 1743/31-7-2014
Ημερομηνία: 31-7-2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  Ανοιχτός  Διεθνής  Διαγωνισμός  για  την  επιλογή  Αναδόχου  για  το  Έργο
«Αντασφάλιση  ΟΑΕΠ»  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομικής απόψεως προσφορά

Έχοντας υπόψη :

1.  Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών».
2.  Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου  2007  «για  την  τροποποίηση  των  οδηγιών  89/665/ΕΟΚ  και  92/13/ΕΟΚ  του
Συμβουλίου  όσον  αφορά  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών
προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών”,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
4. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων  -  Εναρμόνιση  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  τις  οδηγίες  2007/66/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.  Τον  Ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247/τ.Α’/27-11-1995)  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1  του Ν.2362/95 για  τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
(ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010)
7.  Τον  Ν.  2286/1995  (ΦΕΚ  19/τ.Α’/01-02-1995)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
8.  Τον Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών»
( ΦΕΚ 139/ Α'/ 1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.  To  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/Α/10-7-2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου»,
όπως εφαρμόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες
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10. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
σε συνδυασμό με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ/Α/279).
11. Την Υ.Α. 20977/2007 (ΦΕΚ Β/1673/2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005».
12  Τον  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/τ.Α’/13-07-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
13.  Τον  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/τ.Α’/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων-
Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 2 (δδ).
14. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ Α'/ 27.10.2011) άρθ. 26 «περί Συγκρότησης
Συλλογικών  Οργάνων  της  Διοίκησης»  σε  συνδυασμό  με  την  με  στοιχεία
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 19.9.2012 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ Β4Θ0Χ-ΖΕ2)
15. Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β.
16. Τον Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17.  Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/ Α/ 11.04.96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
18. Τον Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) και κυρίως το άρθρο 28.
19. Το Ν.Δ. 400/1970, «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
20. Το Ν.Δ.  2496/1997,  «Ασφαλιστική  σύμβαση,  τροποποιήσεις  της  νομοθεσίας  για  την
ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
21. Τον  Ν.  3867/2010  (ΦΕΚ  Α’  128/2010)  «Εποπτεία  ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
22. Τον  Ν.  1796/1998  «Σύσταση  Οργανισμού  Ασφάλισης  Εξαγωγικών  Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α’  152),  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  2227/1994 (ΦΕΚ Α’ 129),  το Ν.
2459/1997 (ΦΕΚ Α’ 17), το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α’ 312), το  Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α’ 91), το Ν.
3912/2011 (ΦΕΚ Α’17)
23.  Την απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Π κατά την 593/313.2014 Συνεδρίασή του.
24.  Την απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Π κατά την 603/23.7.2014 Συνεδρίασή του.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την  Προκήρυξη  Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού  για  την  επιλογή Αναδόχου για  το Έργο
«Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» (στο εξής «Έργο») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής  απόψεως προσφορά .  Αντικείμενο  του Έργου είναι  η παροχή από τον
Ανάδοχο  αντασφαλιστικής  κάλυψης  όλων  των  κινδύνων  που  αναλαμβάνει
πρωτασφαλιστικά  ο  ΟΑΕΠ  σε  σχέση  με  εξαγωγικές  πιστώσεις  εντός  του  πλαισίου  της
δραστηριότητάς του με αντασφαλιστική σύμβαση αναλογικής συμμετοχής. 
Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΠ
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1. Ο προϋπολογισμός του Έργου εκτιμάται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων
τριάντα χιλιάδων Ευρώ  (1.330.000,00€) για είκοσι τέσσερις  (24) μήνες,  και το δικαίωμα
ανανέωσης  στο  ποσό  των  τριακοσίων  τριάντα  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  Ευρώ
(332.500,00€) για επιπλέον έξι (6) μήνες. 

2. Όλοι οι όροι της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Προκήρυξης και στα
Παραρτήματα αυτής 

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η  30η Σεπτεμβρίου 2014,  ώρα
12.30 και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται  η 30η Σεπτεμβρίου 2014 ώρα 13:00  στα
γραφεία  του  ΟΑΕΠ  στην  Αθήνα,  Πανεπιστημίου  57,  ΤΚ  10564,  5ος  όροφος.  Κατά  την
αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τον  φάκελο  προσφοράς  τους,  καταθέτοντας  τον
αυτοπροσώπως  ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  τους,  ή
αποστέλλοντάς   τον  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  Courier στην  παραπάνω
διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο ΟΑΕΠ ουδεμία ευθύνη φέρει
για  τον  χρόνο  και  το  περιεχόμενο  των  φακέλων  προσφοράς  που  θα  αποσταλούν.
Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι
εκπρόθεσμες,  δεν  αξιολογούνται  και  επιστρέφονται.  Οι  προσφορές  συντάσσονται  στην
ελληνική γλώσσα.

4.  Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες , προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

5.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  αντασφαλιστικές  εταιρείες  ή  συμπράξεις/κοινοπραξίες
αυτών, που : 

-είναι εγκατεστημένες στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
-είναι εγκατεστημένες στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή 
-είναι  εγκατεστημένες  στα  κράτη  –  μέλη  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  περί
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Σ.Δ.Σ.)  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 
-είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με
την Ε.Ε. ή
-έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

Οι συμπράξεις αντασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
ορίσουν Ηγέτη (Leader) στη σύμπραξη .
Κάθε αντασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο
μιας προσφοράς μεμονωμένα ή/και μίας ως μέλος σύμπραξης (Leader ή απλό μέλος). 
Οι  αντασφαλιστικές  εταιρίες  ή  συμπράξεις  εταιριών  δύναται  να  συμμετέχουν  στον
διαγωνισμό με μεσίτες αντασφαλίσεων, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι πιστοποιημένοι από
την ΔΕΙΑ ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της αλλοδαπής. Ο προαναφερόμενος αριθμητικός
περιορισμός  για  την  υποβολή  των  προσφορών  των  διαγωνιζομένων  ισχύει  και  στην
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περίπτωση που οι αντασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό μέσω μεσιτών
αντασφαλίσεων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά
τη φάση υποβολής προσφοράς ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.

6. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής το ύψος
της οποίας ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού του Έργου.
Επίσης, για την ανάθεση της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης ισόποση με το
10% της αξίας της σύμβασης.

7.  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  από  τριμελή  Επιτροπή  Διενέργειας/Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού.  Έργο  της  παραπάνω  Επιτροπής  είναι  η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και
αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή προτάσεων με τα αποτελέσματα της τεχνικής
και τελικής αξιολόγησής τους.

8.  Η  παραλαβή  του  Τεύχους  της  Διακήρυξης  θα  γίνει  από  ειδικά  εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους των ενδιαφερομένων,  με δικαίωμα υπογραφής δήλωσης εμπιστευτικότητας
για  την  παραλαβή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  τα  τεύχη  από την
κεντρική γραμματεία του ΟΑΕΠ  (Πρωτόκολλο - γραφ. 504),  οδός Πανεπιστημίου 57, 5ος

όροφος, τηλέφωνο +30 211 9966200,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών από
10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν.
Περίληψη  της  Διακήρυξης  διατίθεται  μέσω  του  Διαδικτύου  στη  διεύθυνση
http  ://  www  .  oaep  .  gr σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού έως τις 12/09/2014, ημέρα Παρασκευή. 
Πληροφορίες θα δίδονται από τους κ.κ. Κ. Σαραντάκη και Ε. Δημητρόπουλο στο τηλ  211-
9966200, φαξ: 210 3244074 , e-mail: reinsur  @  oaep  .  gr.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
Ο Γενικός Διευθυντής

         Άγγελος Κωτσιόπουλος
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