Διεύθυνση Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3339539
Fax: 210 3339458
E-mail: pstavrou@etasa.gr

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018.
Αριθ. Πρωτ.: 2772

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για
την παροχή υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική
Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ
Α.Ε.» - Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 2412/04.04.2018.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον υπόψη Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Ερώτημα
1ο:
Παράρτημα
Ι
(σελ.40).
Ευρεία
νοσοκομειακή
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια. Σε περίπτωση νοσηλείας
από σοβαρή ασθένεια το παραπάνω όριο γίνεται €30.000. Παρακαλούμε
διευκρινίστε μας τι εννοείται με τον όρο «σοβαρή ασθένεια».
Απάντηση: Οι σοβαρές ασθένειες ορίζονται αποκλειστικά ως εξής:
 Καρκίνος
 Έμφραγμα μυοκαρδίου – Καρδιακή προσβολή
 By Pass
 Εγκεφαλικό επεισόδιο
 Νεφρική ανεπάρκεια
 Μεταμόσχευση βασικών οργάνων
 Τύφλωση
 Απώλεια άκρων - Ακρωτηριασμός
 Παράλυση

Παράρτημα
Ερώτημα
2ο:
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από

Ι
(σελ.41).
Ευρεία
ατύχημα ή ασθένεια.

νοσοκομειακή
Παρακαλούμε
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διευκρινίστε μας πώς υπολογίζεται η συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρίας, σε
περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα……………. Η ασφαλιστική θα
συμμετέχει με ποσοστό : 90% ή 20% στο υπόλοιπο ….. ή 90% ή 20% στο
συνολικό ποσό κάθε δαπάνης;
Απάντηση: Οι αποδόσεις είναι 80% και 90% επί του υπολοίπου της δαπάνης
(μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του Φορέα).
Ερώτημα 3ο: Παράρτημα VII (σελ.116). 1. Στοιχεία ζημιών.
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι εννοείται με την έκφραση «ο υπό ασφάλιση
πληθυσμός δεν έχει ασφαλιστεί ποτέ στο σύνολό του με Ομαδικό Ασφαλιστήριο
Ζωής & Υγείας». Σε περίπτωση που κάποιο μέρος της υπό ασφάλιση ομάδας
έχει ασφαλιστεί στο παρελθόν……………………..
Απάντηση: Διευκρινίζουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν έχει συνάψει ποτέ στο παρελθόν
ομαδικό συμβόλαιο υπέρ του συνόλου ή μέρους του προσωπικού της. Η
αναφορά σε μέρος του προσωπικού, αφορά πιθανή συμμετοχή μεμονωμένων
εργαζομένων της ΕΤΑΔ σε ομαδικά συμβόλαια κατά το παρελθόν μέσω
πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, κατά την
υπηρεσία τους σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ως εκ τούτου καμία
περαιτέρω ανάλυση δεν είναι εφικτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Άρθρο 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ).
Ερώτημα 4ο: Στη σελίδα 23…………………….αναφέρετε ότι η υποχρέωση
υπογραφής του ΤΕΥΔ αφορά το Διευθύνοντα και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στο άρθρο όμως 79Α του Ν. 4412/2016…………………………Επομένως
βάσει του ανωτέρω άρθρου η υπογραφή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή με μόνη την
υπογραφή
του
νόμιμου
εκπροσώπου
του
Οικονομικού
Φορέα……..Παρακαλούμε
θερμά
όπως
μας
επιβεβαιώσετε
ότι
αποδέχεστε την υπογραφή του ΤΕΥΔ από τους νομίμους εκπροσώπους
της εταιρείας μας, όπως ο νόμος ορίζει.
Απάντηση: Ισχύουν τα οριζόμενα στον ανωτέρω νόμο.
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