ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Η Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών
Τόπος Παροχής: Νομός Αττικής
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Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ασφαλιστικών Οργανισμών. Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 600.000-800.000€.
Το έργο θα εκτελείται στο Νομό Αττικής της Περιφέρειας Αττικής στην Ελλάδα, λόγω της μορφής και
του τρόπου εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου καθώς η εποπτεία επί της Διαχειρίσεως θα γίνεται σε
καθημερινή βάση από την Αναθέτουσα Αρχή με συνεχή επικοινωνία, προφορική και έγγραφη, ακόμη
και διά ζώσης. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η Διαχείριση Ενεργητικού του Μικτού Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών. Λοιπά στοιχεία που αφορούν συμβατικούς όρους της
συναφθησόμενης σύμβασης θα καθοριστούν λεπτομερώς στα τεύχη δημοπράτησης της Β΄ φάσης της
κλειστής διαδικασίας. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου εκτιμάται σε 24 μήνες.
Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με την «κλειστή διαδικασία» του Π.Δ. 60/2007 (οδηγία 2004/18 ΕΚ).
Στους προεπιλεγέντες θα δοθούν τα τεύχη δημοπράτησης και θα κληθούν να συμμετέχουν στη Β'
φάση της κλειστής διαδικασίας με πρόσκληση, που θα τους σταλεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν
από την ημερομηνία που θα ορίζεται για την υποβολή της προσφοράς τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.
1,2 και 3 του Ν. 3606/2007 και στο άρθρο 12 του Ν. 4099/2012. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν
αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην παροχή της
δημοπρατούμενης υπηρεσίας και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ.,
καθώς επίσης και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την
Ε.Ε., καθώς και χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση
ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στην επικράτεια μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η
δραστηριότητα τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις
προαναφερθείσες χώρες.
Για την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στην Α΄ φάση της διαδικασίας ορίζεται η 9η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμός 9, ΤΚ 106 72. Πληροφορίες επί των όρων
της Διακήρυξης: e-mail: [info@hpmf.gr], Τηλ:[2103387940]– ΦΑΞ: [2103387903], κ. Παύλο Παυλίδη, προς την
οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόμενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τις ενστάσεις και τις προσφυγές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το στάδιο
προεπιλογής υποψηφίων
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