Αρ. Διαγωνισμού: AT.14/2017
Θέμα: Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Ασφάλιση όλων των εν ενεργεία μηνιαίων υπαλλήλων της Cyta μέχρι την ηλικία
αφυπηρέτησης δηλαδή το 65ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να απαιτείται απόδειξη
ασφαλισιμότητας ή δήλωση υγείας ως εξής:
Ασφάλιση Ζωής: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς καμιά
εξαίρεση ή περιορισμό.
Ωφέλημα Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας: Ασφαλιστική κάλυψη για Μόνιμη,
Ολική ή Μερική Ανικανότητα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας η οποία προκλήθηκε κατά
την περίοδο ισχύος της ασφάλισης, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό.
Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων: Ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους εν
ενεργεία υπαλλήλους της Cyta έναντι θανάτου από Ατύχημα.
1.2 Ασφάλιση Ζωής όλων των συνταξιούχων υπαλλήλων της Cyta μέχρι την συμπλήρωση του
68ου έτους της ηλικίας τους καθώς και όλων των υπαλλήλων που κατά τη διάρκεια της
ισχύος της ασφάλισης θα αφυπηρετήσουν (όπως επεξηγείται στις προδιαγραφές), χωρίς να
απαιτείται απόδειξη ασφαλισιμότητας ή δήλωση υγείας.
1.3 Ασφάλιση Ζωής λόγω Ατυχήματος για Ωρομίσθιου προσωπικού, με μέγιστο αριθμό τα 70
άτομα που εκτελούν καθήκοντα Ρόλου Βοηθού Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή/και Αναρριχητή.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(i)

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι ακόλουθοι:
Κυπριακές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Κυπριακών και/ή αλλοδαπών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων που έχουν άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τις
διατάξεις των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του
2002-2012 και οι οποίες έχουν εξασφαλίσει τα Έγγραφα Προσφορών.

(ii) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες αυτών με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με βάση
διατάξεις των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του
2002 – 2012 και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν ή θα ακολουθήσουν.
Οι Κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους, θα πρέπει όμως να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας τους. Σε περίπτωση που η
Σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία προσώπων, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η
κοινοπραξία αυτή υποχρεούται να προσκομίσει το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο να
αποτυπώνονται όλοι οι όροι της συνεργασίας (ποιο μέλος είναι ο συντονιστής (leader), ποιο είναι το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος κλπ).

Το συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να συνάδει με τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002-2012 και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν ή θα
ακολουθήσουν.
Οι πιο πάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν προσφορά μέσω
αδειούχων διαμεσολαβητών ή μεσιτών ασφάλισης (brokers) ή άλλης ιδιότητας όπως αυτή καθορίζεται
από τη σχετική νομοθεσία, νοουμένου ότι δεν θα υποβληθεί πέραν της μιας προσφοράς από
οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση. Σχετική εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική επιχείρηση για
λογαριασμό της οποίας υποβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται.

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Α) Εμπειρία Προσφοροδότη
Απαιτείται από τους Προσφοροδότες να υποβάλουν κατάλογο με παρόμοια είδη ασφάλισης που
ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Κατά την αξιολόγηση των Προσφορών, η Cyta θα λάβει υπ’
όψιν, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την εμπειρία της Cyta ως προς την ικανότητα του Προσφοροδότη να
διεκπεραιώσει επιτυχώς παρόμοια είδη ασφάλισης εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως προκύπτει από εργασίες που εκτελέστηκαν από τον
Προσφοροδότη για την Cyta.
Προσφοροδότες οι οποίοι δεν θα προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την
επιτυχία τους σε παρόμοια είδη ασφάλισης θα αποκλείονται. Περαιτέρω, προσφοροδότες με τους
οποίους η εμπειρία της Cyta δεν έχει κριθεί ικανοποιητική θα αποκλείονται.
Β) Αναφορές Υπηρεσιών
Οι Προσφοροδότες θα περιλάβουν κατάλογο στις Προσφορές τους με τις χώρες και Οργανισμούς,
στους οποίους έχουν προμηθεύσει τον ίδιο τύπο Ασφάλισης, τον οποίο περιλαμβάνουν στην παρούσα
Προσφορά.
Επιπρόσθετα, οι Προσφοροδότες θα προμηθεύσουν οποιαδήποτε διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη
λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών που προμήθευσαν. Τέτοια δεδομένα θα αποδεικνύονται με
επιστολές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα παρόμοιου τύπου που εκδίδονται από τους
διάφορους Οργανισμούς.
Οι Προσφοροδότες πρέπει να σημειώσουν ότι όλες οι αναφορές που σχετίζονται με τις προσφερόμενες
υπηρεσίες θα αποτελούν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση των Προσφορών.
Προσφοροδότες οι οποίοι δεν θα προσκομίσουν τα σχετικά δεδομένα θα αποκλείονται.

4.1

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. Αξιολόγηση/Βαθμολογία Αντασφαλιστών: Ο/Οι αντασφαλιστικός/αντασφαλιστικοί οργανισμός/οι με
τον/τους οποίο/ους συνεργάζεται και είναι αντασφαλισμένη η ασφαλιστική εταιρεία που θα υποβάλει
προσφορά, θα πρέπει να έχει/έχουν αξιολόγηση τουλάχιστον ΑΑ- από τους Standard and Poor’s ή
ισότιμων διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων αξιολόγησης.
Β. Ελάχιστο Ποσοστό Εκχώρησης στους Αντασφαλιστές: Το ποσοστό Εκχώρησης σε Αντασφαλιστικές
Εταιρείες θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 50%.
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα του Παραστήματος 4 των προδιαγραφών
παραθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία από τους αντασφαλιστές καθώς επίσης και γραπτή επιβεβαίωση
από το Γραφείο του Εφόρου Ασφαλίσεων για την απόδοση των αντασφαλιστών.
Προσφοροδότες οι οποίοι δεν θα πληρούν έστω και μια από τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται.

4.2

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αξιολόγηση/Βαθμολογία Αντασφαλιστών για Καταστροφική Ζημιά: Ο/Οι αντασφαλιστικός/οί
οργανισμός/οι με τον/τους οποίο/ους συνεργάζεται και είναι αντασφαλισμένη η ασφαλιστική εταιρεία
που θα υποβάλει προσφορά ή εκ μέρους της οποίας θα υποβληθεί προσφορά, θα πρέπει να έχει/έχουν
αξιολόγηση τουλάχιστον ΑΑ- από τους Standard and Poor’s ή ισότιμων διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων
αξιολόγησης.
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα του Παραρτήματος 4 των προδιαγραφών
παραθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία από τους αντασφαλιστές καθώς επίσης και γραπτή επιβεβαίωση
από το Γραφείο του Εφόρου Ασφαλίσεων για την απόδοση των αντασφαλιστών.
Προσφοροδότες οι οποίοι δεν θα πληρούν την πιο πάνω ελάχιστη απαίτηση θα αποκλείονται.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που αφορούν την προμήθεια όλων των Εργασιών
που περιγράφονται λεπτομερώς στις προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες αφορούν μερική
προμήθεια των Εργασιών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. ΕΓΓΥΗΣΗ
O επιτυχών Προσφοροδότης θα ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση ή προϋπόθεση σε σχέση
με την ποιότητα, σχεδιασμό ή καταλληλότητα των υπηρεσιών για το σκοπό που αναφέρεται ή
υπονοείται από τις περιγραφές στις Προδιαγραφές και/ή το Νόμο.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οποιοσδήποτε επιτυχών Προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ανέκκλητη
δήλωση και χωρίς όρους Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, στη μορφή που υποδεικνύεται στις
Προδιαγραφές, από Τράπεζα που λειτουργεί στην Κύπρο, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις, για την οφειλόμενη εκτέλεση
οποιουδήποτε Συμβολαίου ή Παραγγελίας, η οποία μπορεί να προκύψει κάτω από αυτή την
Προσφορά.
Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης θα εκδοθεί για το 5% των ασφαλίστρων της 12μηνης περιόδου
ασφάλισης και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οφειλόμενη περίοδο ασφάλισης δηλαδή μέχρι
την Ημερομηνία εκπνοής της ισχύος της ασφάλισης.
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα Προσφοροδότη.
κατακύρωση δεν θα επιτραπεί.

Μερική

Η απόφαση για την κατακύρωση του Συμβολαίου θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
της Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος, το συντομότερο δυνατό μετά την κατακύρωση.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Οι συντελεστές των ετήσιων ασφαλίστρων που θα καθοριστούν με την κατακύρωση της
προσφοράς θα είναι σταθεροί για ολόκληρη την προτεινόμενη περίοδο ασφάλισης, από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.
10.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Ο επιτυχών προσφοροδότης δεν θα έχει δικαίωμα τερματισμού των ασφαλιστήριων
συμβολαίων καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
δίνοντας γραπτή προειδοποίηση 90 (ενενήντα) ημερών στον επιτυχόντα Προσφοροδότη.
11.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της
Σύμβασης, δηλαδή από τα μεσάνυχτα της 20ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης
Ιανουαρίου 2019, με δικαίωμα ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης από τη Cyta για περίοδο
ακόμα 12 μηνών, δηλαδή από τα μεσάνυχτα της 20ης Ιανουαρίου 2019 μέχρι τα μεσάνυχτα της
20ης Ιανουαρίου 2020.

12. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις σχετικές προδιαγραφές από τα Καταστήματα
–Cytashop της Cyta στη Λευκωσία (Λεωφ. Νάξου 5, Λυκαβητός και Οδός 28ης Οκτωβρίου 1,
Έγκωμη), Λεμεσό (Οδός Αθηνών 89), Λάρνακα (Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7), Πάφο (Λεωφ. Γρίβα
Διγενή 11) και Αμμόχωστος (Ελευθερίας 124, Δερύνεια) ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
διαδικτύου (http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/) από την 12η Ιουλίου 2017. Τα
έγγραφα προσφοράς έχουν τιμή €100,00 πλέον Φ.Π.Α., για δύο πλήρη σετ σε έντυπη μορφή.
Έγγραφα Προσφοράς που αγοράζονται ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας Προσφορών της
Cyta θα έχουν τιμή μειωμένη κατά 50% και θα πωλούνται στην τιμή €50,00 πλέον ΦΠΑ.
13.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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