ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η e-Trikala A.E. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA (στήριξη
έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με
χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, (με Αριθμό Σύμβασης GRC 01/20170000000123/000),
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή
Ασφάλισης Οικιακού Εξοπλισμού.
Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων , να
υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 15/02/2019 και
ώρα 12:00π.μ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής ( χαμηλότερης ).
Η διάρκεια ασφάλισης θα έχει ισχύ από 19/02/19 έως 31/12/19.
Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις του πακέτου ασφάλισης θα
είναι οι εξής:
▪ Τρομοκρατικές ενέργειες
▪ Πυρκαγιά
▪ Διάρρηξη – Υπερχείλιση Δεξαμενών Σωληνώσεων
▪ Έκρηξη
▪ Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση Δένδρων και Κλαδιών
▪ Σεισμός, Πυρκαγιά εκ σεισμού
▪ Στάσεις , Απεργίες , Οχλαγωγίες
▪ Έξοδα Πυρόσβεσης , Καθαιρέσεων , Κατεδαφίσεων
Ο Εξοπλισμός βρίσκεται σε αποθήκη της e-Trikala A.E., ανέρχεται σε κόστος
ύψους περίπου 15.000 ευρώ και περιλαμβάνει είδη οικιακής χρήσης και
ηλεκτρικές συσκευές (Κρεβάτι, στρώμα, τραπέζι, καναπές, λευκά είδη,
κλινοσκεπάσματα, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
πλυντήριο ρούχων, τηλεόραση κλπ.)
Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους του
νόμιμους φόρου.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες, είτε διαμέσων
πρακτόρων , κ.λ.π., θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της
Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (
Ν.4364/2016-ΦΕΚ 13 Α).
Κάθε ενδιαφερόμενο, διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας
κ.λ.π.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό
ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβεί.
Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρία πλην της
επιλεγείσας , εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο εταιρίας
).Στην περίπτωση αυτή, μεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
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