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Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ 13/11/2020
Α. Π.: 13695

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Πληροφορίες: Γρίβας Νικόλαος
ΤΗΛ.27513- 60171
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπεξή Γεωργία
ΤΗΛ.27513- 60172
FAX:27513-60170
E-MAIL: promithies3@gna.gr

ΘΕΜΑ: << Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθ. 29/6-11-2020 ( αρ.πρωτ.13374/6-11-2020) με
αντικείμενο την Ταμειακή Διαχείριση >> του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους.
Σχετ: 1. Το από 9-11-2020 υποβληθέν μέσω email έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(αριθ.πρωτ. 13428/9-11-2020 ) για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Διακήρυξη 29/6-11-2020 (
αρ.πρωτ.13374/6-11-2020 ).
2. Το από 10-11-2020 υποβληθέν μέσω email έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK (αριθ.πρωτ.
13302/11-11-2020 ) για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Διακήρυξη 29/6-11-2020 (
αρ.πρωτ.13374/6-11-2020
Με το ανωτέρω σχετικό (1) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά
με τα ακόλουθα :


Το Μέσο Υπόλοιπο (κατ΄ εκτίμηση) των διαθέσιμών που τηρεί το Νοσοκομείο στην Τράπεζα
συνεργασίας .



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Το μέσο υπόλοιπο (κατ΄ εκτίμηση) ανέρχεται κατά μέσο όρο περίπου στις 600.000€ ανά
μήνα.



Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που μισθοδοτούνται από το Νοσοκομείο (ιατρικό,
νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό )



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που μισθοδοτούνται από το Νοσοκομείο
ανέρχεται στα 380 άτομα .



Το πλήθος των πληρωμών ανά μήνα ( κατ΄εκτίμηση) που διεκπεραιώνονται/ πληρώνονται μέσω
Ιnternet banking και αντίστοιχα το πλήθος των πληρωμών που διεκπεραιώνονται μέσω Τραπεζικού
Καταστήματος.



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Το πλήθος των πληρωμών ανά μήνα ( κατ΄εκτίμηση) που διεκπεραιώνονται/
πληρώνονται μέσω Ιnternet banking είναι : 320 πληρωμές /μήνα κατά μέσο όρο.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Αντίστοιχα το πλήθος των πληρωμών που διεκπεραιώνονται μέσω Τραπεζικού
Καταστήματος είναι κατά μέσο όρο επτά (7) / μήνα .

Με το ανωτέρω σχετικό (2) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με τα
ακόλουθα :
1. Ποια τα εκτιμώμενα διαθέσιμα του Νοσοκομείου, τουλάχιστον για το έτος 2021; Η απάντησή σας είναι
σημαντική, μιας και ζητάτε προσφορά επιτοκίων για τους λογαριασμούς στους οποίους αυτά θα
τηρούνται.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Έχει απαντηθεί ανωτέρω .

2. Ποιο είναι το πλήθος των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Νοσοκομείου;
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Έχει απαντηθεί ανωτέρω .
2.α . Υπάρχει σχεδιασμός αυτό το πλήθος να αυξηθεί μέσω π.χ. δρομολογημένων προσλήψεων εντός του
2021;
-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Ενδεχομένως να υπάρξουν νέες προσλήψεις ή συνταξιοδοτήσεις .

3. Στη σελ. 3, Παρ. 4, αναφέρετε ότι : «Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον πληροί τους όρους του παραρτήματος 1 της
Παρούσας.».
Όμως στη σελ. 11, αναφέρετε ότι: «Ως κατακυρωτικό κριτήριο επιλογής ορίζεται το υψηλότερο σταθερό
προσφερόμενο επιτόκιο καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ως κατακυρωτικό κριτήριο επιλογής θα είναι μόνο το επιτόκιο,
ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή το συνολικό οικονομικό όφελος του
Νοσοκομείου από τόκους και τυχόν άλλες παροχές.

-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Στη σελ. 3 Παράγραφος 4 της διακήρυξης αναφέρουμε ότι : το κριτήριο
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον πληροί
τους όρους του παραρτήματος 1 (Παράρτημα 1 σελ. 9 έως & σελ.14 ) της διακήρυξης
δηλαδή: το υψηλότερο σταθερό επιτόκιο , τη μικρότερη προμήθεια επί τοις % εκατό για κάθε
συναλλαγή με POS , την χορηγία προς το Νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης & θα ληφθεί υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης & τυχόν επιπλέον παροχή των
τραπεζών προς το Νοσοκομείο σε ετήσια βάση.

4.
Στη σελ. 6, Παρ. 10. «Τεχνική προσφορά», αναφέρετε ότι θα πρέπει να υποβληθεί ενυπόγραφη τεχνική
ανάλυση της προφοράς, βάσει των ζητούμενων στο παράρτημα Ι της διακήρυξης, χωρίς τιμές.
Όμως στο Παράρτημα Ι της σελ. 9, στο Α/Α 2, αναφέρετε ότι «Οι οικονομικές προσφορές των Τραπεζών να
αναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων σταθερό για όλο το ποσό του λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης, αλλά και για τους λοιπούς λογαριασμούς του Γ. Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους για όλη την
διάρκεια της σύμβασης και της παράτασης.».
Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν στην Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να αναφέρουμε τα επιτόκια των
λογαριασμών, ή όχι, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική για όλα υπόλοιπα ζητούμενα από το Νοσοκομείο,
όπως valeurs κλπ.
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Αν όχι, παρακαλώ διευκρινίστε μας τι πρέπει να απαντηθεί στα εν λόγω ζητούμενα του Παραρτήματος Ι της
τεχνικής προσφοράς (π.χ. απαντάμε με ένα «ΝΑΙ» δίπλα σε κάθε ζητούμενο;)
-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Στην Τεχνική προσφορά ΔΕΝ θα αναγραφούν τιμές .

-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : φύλλο συμμόρφωσης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ »

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου θα έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό
μέγεθος ( π.χ. δύο (2) POS ένα ενσύρματο & ένα ασύρματο) που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην προσφορά .
•Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει , αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του
εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα
Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 1)
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω
και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο
σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.
5. Η αναφερόμενη χορηγία (σελ. 14) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι υποχρεωτική για τους
συμμετέχοντες, ή προαιρετική;
-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Η χορηγία ηλεκτρονικών υπολογιστών ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους συμμετέχοντες .

6. Σε ποιο φάκελο θα πρέπει να αναφερθεί η τυχόν (υλική ή χρηματική) χορηγία της Τράπεζας προς το
Νοσοκομείο; Στον φάκελο της Τεχνικής, ή της Οικονομικής προσφοράς;
-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Στην Τεχνική προσφορά σας θα αναφερθεί η χορηγία η οποία ζητείται από την
διακήρυξη ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ( π.χ. σας προσφέρουμε τέσσερις ( 4) Η/Υ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης)

-

Σε περίπτωση ΤΥΧΟΝ επιπλέον χορηγίας θα γίνεται μνεία στην Τεχνική προσφορά ( ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ )

-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Τα οικονομικά στοιχεία ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .

Όσον αφορά τα αιτήματα για παράταση του χρόνου κατάθεσης προσφορών ο οποίος λήγει Δευτέρα 1611-2020 ώρα 10:00 π.μ. προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σας γνωρίζουμε ότι παρατείνετε ο χρόνος
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κατάθεσης προσφορών και μετατίθεται αναλόγως και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως
ακολούθως :
→ Ο χρόνος κατάθεσης προσφορών παρατείνετε έως και τις 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ
→ Αντίστοιχα μετατίθεται και η Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού στις 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
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