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Ανάρτηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό
για την Επιλογή Αναδόχου προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου
υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής &
Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ.
1787/14.04.2020.

Διευκρινίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης κατάθεσης των οικονομικών προσφορών του Διεθνούς Ανοιχτού Τακτικού
Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου προς τον σκοπό ανάδειξης
παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής &
Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ» με Αρ. Διακ.
1787/14.04.2020, παρατείνεται έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και
ώρα 11:00πμ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την ως άνω ημερομηνία στις 11.30.
Ο όρος της διακήρυξης περί ημερομηνίας ισχύος των εγγυητικών
επιστολών για τη συμμετοχή στο παρόντα διαγωνισμό, και που τυχόν
έχουν ήδη εκδοθεί, δεν επηρεάζεται από την ανωτέρω παράταση.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Διευκρίνιση 1:
Αναφορικά με την υποβολή του φακέλου προσφοράς των
υποψηφίων ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,
πέραν της οικονομικής προσφοράς, την εγγυητική συμμετοχής καθώς και
το έντυπο ΕΕΕΣ συμπληρωμένο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας, η υπογραφή του έντυπου
ΕΕΕΣ δεν απαιτεί γνήσιο της υπογραφής με επίσκεψη σε ΚΕΠ.
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Διευκρίνιση 2:
Ακολουθεί επικαιροποιημένος ο Πίνακας 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII
– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, για την χρονική περίοδο από 01/10/2018
έως 11/03/2020:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/10/2018 – 11/03/2020
Παροχές Κινδύνου
Παροχές Υγείας
Σύνολο Αποζημιώσεων

40.000 €
241.809,41 € (τα 45.212,54€ αφορούν εκκρεμείς
αποζημιώσεις
281.809,41 €

Διευκρίνιση 3:
Α) Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: Σε περίπτωση που άλλος
Ασφαλιστικός Φορέας δεν συμμετέχει στην δαπάνη ή καλύψει ποσοστό
μικρότερο του 10% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 90% του
υπολοίπου (διαφορά μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και των
δαπανών που αποζημιώθηκαν από άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια
της παροχής.
Β) Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία/Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
εκτός δικτύου: Σε περίπτωση που άλλος Ασφαλιστικός Φορέας δεν
συμμετέχει στην δαπάνη ή καλύψει ποσοστό μικρότερο του 20% των
δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 80% του υπολοίπου (διαφορά μεταξύ
των αναγνωρισμένων εξόδων και των δαπανών που αποζημιώθηκαν από
άλλο Φορέα) και μέχρι τα ανώτατα όρια της παροχής.
Διευκρίνιση 4:
Οι ασφαλισμένοι υπάλληλοι επιβαρύνονται μόνο με το κόστος
συμμετοχής των εξαρτώμενων μελών τους.

Κωνσταντίνος Κωτσάκος

Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης

Σελ. 2 από 3

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού.
3. Επιτροπή Διαγωνισμού
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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