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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης
Νο18/2020 για την «Ιδιωτική Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής και Υγείας
Προσωπικού ΕΥΑΘ Α.Ε» για ένα έτος
Σχετ.: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων, ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα με αρ.
πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 12672/13-7-2020

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν από
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος παραθέτουμε
τα εξής:
1. Ο προϋπολογισμός των 105.000,00€ περιλαμβάνει το συνολικό κόστος
ασφάλισης, με ανώτατο όριο το ποσό των 300,00€ ετησίως ανά ασφαλισμένο
(350 υπάλληλοι * 300€). Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς, την οποία θα
υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς, περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, όπως αναγράφεται στο άρθρο 2.4.4. της
σχετικής Διακήρυξης «Στις τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
όπως ενδεικτικά κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ
και 0,02% υπέρ του δημοσίου για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ…», επιπλέον «Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
(3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου)».
2. Μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και της εταιρείας METLIFE AEAZ υπάρχει σε ισχύ
Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ιδιωτικής
ασφάλισης προσωπικού. Η εν λόγω Σύμβαση περιλαμβάνει ασφαλιστικές
καλύψεις για το σύνολο των εργαζομένων της ΕΥΑΘ ΑΕ (περίπου 350). Από το
σύνολο των εργαζομένων, οι 81 από αυτούς επέλεξαν να ασφαλίσουν συνολικά

126 εξαρτώμενα μέλη (ασφαλισμένα από 1 έως και 2 εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, ενώ το κόστος ασφάλισης άνω των 2 μελών
παραμένει το ίδιο).
3. Η ΕΥΑΘ ΑΕ καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος ασφάλισης του προσωπικού της
και καταβάλλει στην ασφαλιστική εταιρεία επιπλέον το κόστος ασφαλιστικής
κάλυψης των εξαρτωμένων μελών, το οποίο στην συνέχεια παρακρατείται από
τις αποδοχές των εργαζομένων.
4. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασφαλισμένων εργαζόμενων είναι τα 48 έτη.
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