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Προς: Ανάρτηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία,
προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών για την
«Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers
Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 7940/31.05.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Ερώτημα 1: Στο άρθρο 39.1 (σελ. 43) ορίζεται ότι «Κατά την
εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, οι όροι
της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.»
Παρακαλούμε να μας αποσταλεί ο αναφερόμενος Κανονισμός, προκειμένου
να ληφθεί υπόψη της Εταιρείας, καθώς και να συμπληρωθεί το άρθρο ως
εξής:
«Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται κι εκ της ασφαλιστικής
νομοθεσίας».
Απάντηση:
Ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων, Προμήθειας
Προϊόντων Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών είναι αναρτημένος
στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ Α.Ε. www.hppc.gr.
Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που αναθέτει η Εταιρεία, οι
οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου.
Επίσης, δοθέντος ότι η υπό κρίση σύμβαση αφορά σε υπηρεσίες
ασφαλιστικής κάλυψης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται ομοίως να
εφαρμόζουν την ασφαλιστική νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις που
διέπουν την ασφαλιστική κάλυψη φορέως όπως η ΕΤΑΔ Α.Ε..
Ερώτημα 2: Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει, εκτός του
πίνακα ασφάλισης & του λεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των
παραρτημάτων, και τους γενικούς όρους που διέπουν όλες τις συμβάσεις της
Εταιρίας μας (συνημμένο 1), με ρητή αναφορά ότι θα αφορούν μόνο γενικά
θέματα που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση και δεν θα έρχονται σε
αντίθεση με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. Παρακαλούμε
για την αποδοχή σας καθώς η συμμετοχή μας δεν θα είναι εφικτή σε
διαφορετική περίπτωση.
Απάντηση:
Το αίτημα γίνεται αποδεκτό.

Ερώτημα 3: Στον πίνακα ασφάλισης του Παραρτήματος Ι το στοιχείο
3 αναφέρει εξάμηνη διάρκεια ασφάλισης, ενώ στην υπόλοιπη διακήρυξη
αναφέρεται ετήσια. Θεωρούμε ότι η αναφορά έχει γίνει εκ παραδρομής και
η ζητούμενη κάλυψη είναι ετήσια. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή σας.
Απάντηση:
Η ζητούμενη κάλυψη είναι ετήσια και εκ παραδρομής αναφέρεται
εξάμηνη διάρκεια.

Ερώτημα 4: Δεδομένης της χρήσης λεκτικού στην αγγλική γλώσσα,
στους ειδικούς όρους του λεκτικού θα χρειαστεί να προστεθεί ρήτρα
κατανόησης αγγλικής γλώσσας (Language declaration clause), με λεκτικό
ως αναλυτικά επισυνάπτεται (συνημμένο 2). Παρακαλούμε για την αποδοχή
σας.
Απάντηση:
Το αίτημα γίνεται αποδεκτό.

Ερώτημα 5: Αναφέρεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες τη μετάφραση
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της
προσφοράς τους. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το ποια στοιχεία
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ενδέχεται να ζητηθούν μεταφρασμένα. Σε κάθε περίπτωση το λεκτικό του
ασφαλιστηρίου δεν δύναται να μεταφραστεί καθώς μόνο η αγγλική έκδοση
του λεκτικού έχει την έγκριση των αντασφαλιστών.
Απάντηση:
Δεν θα ζητηθεί το λεκτικό του ασφαλιστηρίου μεταφρασμένο.

Ερώτημα 6: Σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 43.1 η
αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσής της χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για οποιαδήποτε
αποζημίωση, οποτεδήποτε, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, μετά από
έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερών.
Παρακαλούμε να προστεθεί η αναφορά «Ο ανάδοχος δικαιούται των
δεδουλευμένων αναλογικών ασφαλίστρων ως το χρόνο κατά τον οποίο θα
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης
ζημίας ή απαίτησης, το σύνολο των ετήσιων ασφαλίστρων θα είναι πλήρως
απαιτητό». Παρακαλούμε για την αποδοχή σας προκειμένου να είναι εφικτή
η συμμετοχή της Εταιρίας στον διαγωνισμό.

Απάντηση:
Το αίτημα γίνεται αποδεκτό.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Κωτσάκος

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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