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Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΣΑΛ 19/2022 – Ασφαλιστικές καλύψεις ΣΑΛ 
 

 Τα Μέλη λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους τόσο από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης όσο και του Συμβούλου Ασφαλίσεων, ομόφωνα εγκρίνουν 
την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ως εξής:  

 
- Για το τμήμα 1 να γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 

- Για το τμήμα 2 η προσφορά να κατακυρωθεί στην Κεντρική Ασφαλιστική για το 

ποσό των €7.301,00, ως ο μοναδικός Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει 

προσφορά, η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού και βρίσκεται εντός του 

εγκριμένου προϋπολογισμού. 

- Για το τμήμα 3 η προσφορά να κατακυρωθεί στην Eurolife Ltd για το ποσό των 

€14.042,00, ως η χαμηλότερη προσφορά που πληροί τους όρους του 

διαγωνισμού και βρίσκεται εντός του εγκριμένου προϋπολογισμού. 

- Για το τμήμα 4 η προσφορά να κατακυρωθεί στην AIG Europe S.A για το ποσό 

των €14.500,00, ως ο μοναδικός Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει 

προσφορά, η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού και βρίσκεται εντός του 

εγκριμένου προϋπολογισμού. 

- Για το τμήμα 5 η προσφορά να κατακυρωθεί στην Υδρόγειο Ασφαλιστική Λτδ για 

το ποσό των €1.987,00, ως η χαμηλότερη προσφορά που πληροί τους όρους του 

διαγωνισμού και βρίσκεται εντός του εγκριμένου προϋπολογισμού. 

- Για το τμήμα 6 η προσφορά να κατακυρωθεί στην AIG Europe S.A. για το ποσό 

των €12.000,00 ως ο μοναδικός Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει 

προσφορά, η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού και βρίσκεται εντός του 

εγκριμένου προϋπολογισμού. 

- Για το τμήμα 7 η προσφορά να κατακυρωθεί στην AIG Europe S.A. για το ποσό 

των €13.000,00, ως ο μοναδικός Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει 

προσφορά, και γίνει διαπραγμάτευση για τη συμπερίληψη της κάλυψης cyber 

extortion. 

 
Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για 12 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 
12 μήνες με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή. 

 


