Αρ. Διαγωνισμού: AT.15/2020

Θέμα:

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς
22 Ιανουαρίου 2021

2.

Ισχύς Προσφοράς
180 μέρες από την ημερομηνία υποβολής

3.

Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς
Οι σχετικές προδιαγραφές είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
και χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy.

4.

Περιγραφή Έργου
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για
τις πιο κάτω Κατηγορίες Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές για δύο (2) έτη (σε ετήσιες
περιόδους ασφάλισης) με δικαίωμα της Cyta, κατά την απόλυτη της κρίση, για μέχρι τρεις (3) πρόσθετες
ετήσιες ανανεώσεις, δηλαδή για μέγιστη συνολική περίοδο ασφάλισης μέχρι πέντε (5) έτη, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τύποι Ασφάλισης
Α.
Β.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
Τρομοκρατικές Ενέργειες/ Πράξεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τύποι Ασφάλισης
Γ.
Δ.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης & Ευθύνης Προϊόντων
Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τύποι Ασφάλισης
Ε.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΗΣ
Τύποι Ασφάλισης
ΣΤ.

Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τύποι Ασφάλισης
Ζ.

Ασφάλιση Εμπορευμάτων Υπό Διαμετακόμιση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Τύποι Ασφάλισης
Η.

Ασφάλιση Ταξιδιού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τύποι Ασφάλισης
Θ.

Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIII – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Τύποι Ασφάλισης
Ι.

Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΧ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ *
Τύποι Ασφάλισης

5.

Κ.
Λ.
Μ.
Ν.

Ασφάλιση
Ασφάλιση
Ασφάλιση
Ασφάλιση

Διακοπής Εργασιών
Κυβερνοχώρου
Εργοδοτικών Πρακτικών
Περιβαλλοντικής Ευθύνης

*

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει καμία ή να κατακυρώσει μία ή περισσότερες από τις
πιο πάνω προαιρετικές ασφαλίσεις σε έναν ή περισσότερους Προσφοροδότες.

Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προμηθευτεί τα Έγγραφα
Προσφοράς καθώς και τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, με τη μορφή του Παραρτήματος 12 η οποία θα
πρέπει να υποβληθεί στη Cyta ως ορίζεται στην Οδηγία 32, και εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
(i)

Κυπριακές και αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεόντως εγγεγραμμένες στα μητρώα της
Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(ii)

Κοινοπραξίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (i) της παρούσας οδηγίας. Οι
Κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους, θα πρέπει όμως να περιγράφεται ξεκάθαρα η μορφή της κοινοπραξίας και να
υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας τους στην περίπτωση που η Κοινοπραξία δημιουργείται για το
διαμοιρασμό του κινδύνου με τη μορφή της συνασφάλισης.

(iii)

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεόντως εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Υπηρεσίας Ελέγχου
Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6.

Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”,
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο. Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στο Παράρτημα 1 των
προδιαγραφών του διαγωνισμού. Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον Προσφοροδότη με όσα
αναφέρονται σε αυτό.

7.

Έκταση Προσφοράς
Οι Προσφοροδότες μπορούν να υποβάλουν Προσφορές για μία ή περισσότερες Κατηγορίες Ασφαλίσεων,
νοουμένου ότι προσφέρουν όλους τους Τύπους Ασφάλισης της εκάστοτε Κατηγορίας και όλες τις επιλογές
αφαιρετέων ποσών και άλλες, όπου ζητούνται και επεξηγούνται στο Μέρος ΙΙ των προδιαγραφών.
Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μόνο μερικώς μία ή περισσότερες Κατηγορίες ή και δεν καλύπτουν όλες τις
επιλογές αφαιρετέων ποσών και άλλες, όπου ζητούνται και επεξηγούνται στο Μέρος ΙΙ των προδιαγραφών,
δεν θα λαμβάνονται υπόψιν για την αντίστοιχη Κατηγορία. Εξαιρείται η Κατηγορία ΙΧ – Προαιρετικές
Ασφαλίσεις στην οποία οι Προσφοροδότες μπορούν να υποβάλουν Προσφορά για έναν ή περισσότερους ή
για όλους τους Τύπους Ασφάλισης της συγκεκριμένης Κατηγορίας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των Προσφορών, η κάθε επιλογή θα αξιολογείται ξεχωριστά.

8.

Κατακύρωση
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει μια ή περισσότερες Κατηγορίες Ασφαλίσεων της Προσφοράς ή
ένα ή περισσότερους Τύπους Ασφάλισης της Κατηγορίας ΙΧ – Προαιρετικές Ασφαλίσεις σε διαφορετικούς
Προσφοροδότες ή όλες τις Κατηγορίες Ασφαλίσεων της Προσφοράς στον ίδιο Προσφοροδότη.
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.
Μετά την κατακύρωση της Προσφοράς και κατά την προσκόμιση των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ο επιτυχών Προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει ταυτόχρονα Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ως το
Παράρτημα 13.

9.

Ασφάλιστρα
Οι τιμές ή οι συντελεστές των ετήσιων ασφαλίστρων που θα καθοριστούν με την κατακύρωση της
προσφοράς, θα είναι σταθεροί για ολόκληρη την αρχική και τυχόν πρόσθετη περίοδο ασφάλισης μέγιστης
συνολικής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών, όπως ορίζεται στην Οδηγία 1, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του ασφαλιστηρίου.

10.

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής
Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους Προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο
Κιβώτιο Προσφορών της Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00 την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, η οποία είναι η Τελευταία
Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής. Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα
κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 π.μ. ακριβώς κατά την Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής με την ένδειξη
«ΚΛΕΙΣΤΟ».
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής δεν θα γίνονται αποδεκτές
ούτε θα λαμβάνονται υπόψιν.

11.

Αποδοχή Προσφοράς
Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά.
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